Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ansökningsavgiften ska sättas in på Eksjö kommuns bankgiro 5813-0089.
På inbetalningen anges Id 2530, kto 31130.
Ansökningsavgiften ska vara betald för att ansökningen ska behandlas.

Följande handlingar skall bifogas ansökan:
•

Kvitto över inbetald ansökningsavgift (insatt på bankgironummer 5813-0089)

•

Personbevis för sökande med enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

•

Aktuella personbevis för samtliga bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter/ersättare och
eventuellt externa firmatecknare. Personbevisen får inte vara äldre än tre månader.

•

Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (gäller medborgare i land som inte tillhör EU).

•

Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än
tre månader.

•

Handelsbolagsavtal (om sökanden är ett handelsbolag)

•

Personnummerutdrag från Bolagsverket avseende sökandebolag. Utdraget skall gälla i vilka
aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor personerna ingår. Observera
att detta gäller samtliga i sökandebolaget ingående bolagsmän, styrelseledamöter,
suppleanter/ersättare samt eventuellt externa firmatecknare.

•

Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma,
om detta inte skulle framgå av registreringsbeviset.

•

Uppgift om bolagsandelar och/eller aktiefördelning (aktiebok).

•

Beskrivning av vilka personerna i ansvarig ställning inom verksamheten är, samt vilka
funktioner dessa skall ha.

•

Planritning över serveringslokalerna, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som är
bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord samt maximalt antal personer som får vistas i
lokalen. Observera att det sistnämnda skall vara fastställt av Räddningstjänsten. Ritningen
skall vara av färskt datum. I annat fall skall den åtföljas av en försäkran att några
ombyggnader eller förändringar inte skett sedan ritningen upprättades.

•

Beskrivning av matutbud och prissättning (prislista).

•

Beskrivning av starköl, vin, spritdrycker, öl klass 2 och övriga dryckers prissättning (prislista).

•

Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall bland annat
avse öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning samt dans och
spel

•

För att erhålla serveringstillstånd krävs goda kunskaper i alkohollagen (2010:1622),
Sökanden kommer att få skriva ett kunskapsprov i alkohollagen för att utreda om sökanden
har tillräckliga kunskaper i gällande lagstiftning.

•

Deklarationer för de tre senaste taxeringsåren. Avser bolag, samtliga
bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev. externa
firmatecknare.

•

Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen skall bedrivas, alternativt bevis om
äganderätt till fastigheten.

•

Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den serveringsrörelse vartill tillstånd söks.

•

Finansieringsplan och budget för första årets drift (blanketter bifogas). Vid finansiering är det
av stor vikt att den sökande bifogar en tydlig dokumentation över hur verksamheten
finansieras, det ska framgå varifrån kapitalet kommer, eventuella transaktioner mellan konton,
skuldebrev, privata finansiärer. Förutom köp av restaurang skall även finansiering av
eventuella övriga kostnader redovisas så som eventuellt ny inredning, renoveringar,
leasingavtal m.m.

•

Intyg från Kronofogdemyndigheten gällande de tre senaste årens eventuella förekomst
avseende utsökning eller betalningsföreläggande, i förekommande fall registerutdrag.
Gäller bolag, samtliga bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev
externa firmatecknare.

•

Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. Gäller samtliga bolagsmän, styrelseledamöter,
suppleanter/ersättare samt ev. externa firmatecknare.

•

Utdrag från Bolagsverkets näringsförbudsregister. Gäller samtliga bolagsmän
styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt externa firmatecknare.

•

F-skattebevis

•

Registrerad arbetsgivare – intyg

•

Momsregistreringsbevis.

•

Byggnadslov (vid nyproduktion)

Välkommen med din ansökan till:
Eksjö Kommun
Miljöenheten
575 80 Eksjö

