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Stadigvarande tillstånd allmänheten/slutna
sällskap
Registreringsbevis
Registreringsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Konkursfrihetsbevis
Konkursfrihetsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Personbevis
Personbevis för samtliga bolagsmän. Personbevis hämtas hos
Skatteverket.

Permanent uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd för medborgare i land som inte tillhör EU.

Inköp av restaurangrörelse
Här redogörs för hur finansieringen och kostnader för inköp av
restaurangrörelsen ser ut. Använd blanketten ”Inköp av
restaurangrörelse” som du finner i blankettsamlingen.

Likviditets- och resultatbudget
Här redovisas den ekonomiska planeringen för rörelsen minst tre
månader framåt.

Aktiebok
Här bifogas utdrag ur aktiebok avseende
aktiefördelningen/bolagsavtal eller dylikt avseende andelsfördelning i
handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal
Här bifogas kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal vartill
serveringstillstånd söks.

Hyresavtal eller lagfart
Här bifogas kopia på hyresavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd
söks.

Beskrivning av verksamheten
Här beskrivs verksamhetens inriktning så som bland annat meny och
målgrupp. Använd blanketten ”Beskrivning av planerad verksamhet”
som du finner i blankettsamlingen.

Planritning av lokal
Här bifogas planritning över lokalen där det framgår vad som är
bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord, eventuell drinkbar,
eventuell uteservering samt markerad serveringsyta

Bygglov vid ny- och ombyggnad
Här bifogas bygglovshandlingar, dispositionsrätt till mark vid
uteservering med mera.

Registreringsbevis F-skattebevis
Här bifogas ett registreringsbevis för mervärdesskatt och
arbetsgivaravgift.

Skatte- och avgiftsanmälan
Här bifogas kopia på den skatteanmälan som har ingivits till
Skatteverket.

Brandskyddsdokumentation
Här bifogar du brandskyddsdokumentation i enlighet med
Räddningstjänstens krav. Länk till Räddningstjänsten hittar du i
länksamlingen.

Meritförteckning
Här bifogas meritförteckning för de personer som har inflytande i
bolag. Använd blanketten ”Meritförteckning” som du finner i
blankettsamlingen.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Har du redan stadigvarande tillstånd till allmänheten?

Ja
Registreringsbevis
Registreringsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Dispositionsrätt
Här bifogas hyreskontrakt eller liknande för lokal där servering ska
bedrivas för de sökta dagarna.

Beskrivning av verksamheten
Här beskrivs verksamhetens inriktning så som bland annat meny och
målgrupp. Använd blanketten ”Beskrivning av planerad verksamhet”
som du finner i blankettsamlingen.

Planritning av lokal
Här bifogas planritning över lokalen där det framgår vad som är
bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord, eventuell drinkbar,
eventuell uteservering samt markerad serveringsyta.

Nej
Registeringsbevis
Registreringsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Konkursfrihetsbevis
Konkursfrihetsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Personbevis
Personbevis för samtliga bolagsmän. Personbevis hämtas hos
Skatteverket.

Permanent uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd för medborgare i land som inte tillhör EU.

Inköp av restaurangrörelse
Här redogörs för hur finansiering och kostnader för inköp av rörelsen
ser ut. Använd blanketten ”Inköp av restaurangrörelse” som du finner
i blankettsamlingen.

Likviditets- och resultatbudget
Här redovisas den ekonomiska planeringen för rörelsen minst tre
månader framåt.

Aktiebok
Här bifogas utdrag ur aktiebok avseende
aktiefördelningen/bolagsavtal eller dylikt avseende andelsfördelning i
handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal
Här bifogas kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal vartill
serveringstillstånd söks.

Hyresavtal eller lagfart
Här bifogas kopia på hyresavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd
söks.

Beskrivning av verksamheten
Här beskrivs verksamhetens inriktning så som bland annat meny och
målgrupp. Använd blanketten ”Beskrivning av planerad verksamhet”
som du finner i blankettsamlingen.

Planritning av lokal
Här bifogas planritning över lokalen där det framgår vad som är
bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord, eventuell drinkbar,
eventuell uteservering samt markerad serveringsyta

Bygglov vid ny- och ombyggnad
Här bifogas bygglovshandlingar, dispositionsrätt till mark vid
uteservering med mera.

Registreringsbevis F-skattebevis
Här bifogas ett registreringsbevis för mervärdesskatt och
arbetsgivaravgift.

Skatte- och avgiftsanmälan
Här bifogas kopia på den skatteanmälan som har ingivits till
Skatteverket.

Brandskyddsdokumentation
Här bifogas brandskyddsdokumentation i enlighet med
Räddningstjänstens krav. Länk till Räddningstjänsten hittar du i
länksamlingen.

Meritförteckning
Här bifogas meritförteckning för de personer som har inflytande i
bolag. Använd blanketten ”Meritförteckning” som du finner i
blankettsamlingen.

Förfrågan KFM
Här bifogas intyg från Kronofogdemyndigheten som visar ett aktuellt
utdrag som visar om Ni har förekommit i Kronofogdemyndighetens
register. Detta gäller även andra bolag Ni är och har varit verksamma
i. Intyget får inte vara äldre än tre månader.

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Stadgar
Här bifogas de stadgar föreningen har.

Verksamhetsberättelse
Här bifogas den senaste verksamhetsberättelsen.

Styrelseprotokoll
Här bifogas styrelseprotokoll som visar styrelsens sammansättning
och vem som tecknar förening.

Beskrivning av verksamheten
Här beskrivs verksamhetens inriktning så som bland annat meny och
målgrupp. Använd blanketten ”Beskrivning av planerad verksamhet”
som du finner i blankettsamlingen.

Deltagarförteckning
Här bifogas en namnförteckning över samtliga deltagare i det slutna
sällskapet.

Stadigvarande cateringtillstånd till slutet
sällskap
Registreringsbevis
Registreringsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Konkursfrihetsbevis
Konkursfrihetsbeviset hämtas hos Bolagsverket. Beviset får inte vara
äldre än tre månader.

Personbevis
Personbevis för samtliga bolagsmän. Personbevis hämtas hos
Skatteverket.

Permanent uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd för medborgare i land som inte tillhör EU.

Inköp av restaurangrörelse
Här redogörs för hur finansiering och kostnader för inköp av rörelsen
ser ut. Använd blanketten ”Inköp av restaurangrörelse” som du finner
i blankettsamlingen.

Likviditets- och resultatbudget
Här redovisas den ekonomiska planeringen för rörelsen minst tre
månader framåt.

Aktiebok
Här bifogas utdrag ur aktiebok avseende
aktiefördelningen/bolagsavtal eller dylikt avseende andelsfördelning i
handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal
Här bifogas kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal vartill
serveringstillstånd söks.

Hyresavtal eller lagfart
Här bifogas kopia på hyresavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd
söks.

Beskrivning av verksamheten
Här beskrivs verksamhetens inriktning så som bland annat meny och
målgrupp. Använd blanketten ”Beskrivning av planerad verksamhet”
som du finner i blankettsamlingen.

Planritning av lokal
Här bifogas planritning över lokalen där det framgår vad som är
bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord, eventuell drinkbar,
eventuell uteservering samt markerad serveringsyta

Bygglov vid ny- och ombyggnad
Här bifogas bygglovshandlingar, dispositionsrätt till mark vid
uteservering med mera.

Registreringsbevis F-skattebevis
Här bifogas ett registreringsbevis för mervärdesskatt och
arbetsgivaravgift.

Skatte- och avgiftsanmälan
Här bifogas kopia på den skatteanmälan som har ingivits till
Skatteverket.

Brandskyddsdokumentation
Här bifogar du brandskyddsdokumentation i enlighet med
Räddningstjänstens krav.

Meritförteckning
Här bifogas meritförteckning för de personer som har inflytande i
bolag. Använd blanketten ”Meritförteckning” som du finner i
blankettsamlingen.

