
Vägledning till vilka handlingar som ska bifogas ansökan  
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  

 Verksamhetsbeskrivning  

 Registreringsbevis från Bolagsverket  

 Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar 
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag  

 Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande 
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD) 
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och 
föreningar  

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande  

 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontakt.  

 Bevis på registrering av köket som livsmedelsanläggning  

 Dokumentation om hur verksamheten finansierats (ex lånehandlingar och 
kontoutdrag som styrker utbetalning av lån)  

 Resultat- och likviditetsbudget för de första två åren  

 F-skattebevis  

 Dokumentation om anmält kassaregister  

 Meny  

 Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering 
kommer att ske (inklusive eventuell uteservering).  

 Kvitto på att prövningsavgiften är betald  

 Intyg om godkänt kunskapsprov  
 

Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap  
 Verksamhetsbeskrivning  

 Registreringsbevis från Bolagsverket  

 Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar 
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag  

 Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande 
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD) 
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och 
föreningar  

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande  

 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontakt.  

 



 

 Dokumentation om hur verksamheten finansierats (ex lånehandlingar och 
kontoutdrag som styrker utbetalning av lån)  

 Resultat- och likviditetsbudget för de första två åren  

 F-skattebevis  

 Dokumentation om anmält kassaregister  

 Meny  

 Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med 
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi  

 Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering 
kommer att ske (inklusive eventuell uteservering)  

 Kvitto på att prövningsavgiften är betald  

 Intyg om godkänt kunskapsprov  
 

Stadigvarande cateringtillstånd  
 Samma handlingar som för stadigvarande tillstånd till slutet sällskap förutom 

planritning på lokalen och förfoganderätt till lokalen som ska skickas in i samband 
med anmälan om cateringlokal  

 

Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten  

 Dokumentation över det aktuella arrangemanget (t.ex. planeringsdokument, 
program eller liknande)  

 Om ändringen avser serveringsytan ska planritning som visar serveringsställets 
utformning och vilka ytor ändringen avser bifogas  

 Bevis på förfoganderätt över eventuellt utökad yta  

 Kvitto på att prövningsavgiften är betald  
 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  
Sökanden oavsett juridisk form ska bifoga:  

 Registreringsbevis från Bolagsverket  

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande  

 Beskrivning av arrangemanget, exempelvis program eller liknande  

 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontrakt  

 Planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas.  

 Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung, exempelvis 
lånehandlingar m.m.  

 Meny  

 



 

 Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med 
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi  

 Intyg om godkänt kunskapsprov  

 Kvitto på betald prövningsavgift  
 
Om sökanden är ett företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc.) ska följande 
handlingar bifogas:  

 Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar 
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag  

 Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande 
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD). 
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och 
föreningar  

 F-skattebevis  
 
Om sökanden är en förening ska följande handlingar bifogas:  

 Stadgar  

 Årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som äger rätt 
att teckna föreningens firma.  

 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Sökanden oavsett juridisk form ska bifoga:  

 Registreringsbevis från Bolagsverket alternativt årsmötesprotokoll som visar 
styrelsens sammansättning samt vem som äger rätt att teckna föreningens firma  

 Beskrivning av arrangemanget, exempelvis program eller liknande  

 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontrakt  

 Planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas.  

 Meny  

 Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med 
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi  

 Stadgar om sökanden är en förening  

 En förteckning med namn på vilka personer som utgör det slutna sällskapet 
exempelvis medlemsmatrikel eller anmälningslista  

 Eventuellt intyg om godkänt kunskapsprov  

 Kvitto på betald prövningsavgift  

 


