Handlingar som ska bifogas ansökan om stadigvarande tillstånd att
servera alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622)
Ansökan

□

Ansökan om serveringstillstånd (se bifogad blankett). Som sökande ska den juridiska personen (AB, HB eller dylikt) eller den enskilda firmans namn anges.

Verksamhetsbeskrivning

□

En beskrivning av verksamhetens inriktning (koncept dag- och kvällstid) – redovisa för öppethållandetider, huvudsaklig målgrupp för verksamheten, matutbud och dryckeslista (meny), åldersgränser, underhållning i form av exempelvis dans, musik eller spel.

Bolagsverket

□

Registreringsbevis- eller firmabevis. Beviset får inte vara äldre än 3 månader. För juridiska
personer ska uppgift lämnas om bolagsandelar/aktiefördelning samt om övriga personer som
kommer att få ett inflytande i verksamheten (PBI)

□

Bevis om konkursfrihet ur registret över fysiska personers och dödsbons konkurser(från samtliga ägare,
styrelsemedlemmar, firmatecknare)

□

Om någon företrädare har varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt
personligt redogörelse för omständigheterna kring konkursen inges

Skatteverket

□

Personbevis för samtliga styrelseledamöter/bolagsmän eller alternativt för den enskilde vid
enskild firma. Beviset får inte vara äldre än 3 månader.

Registreringsbevis för
□ Skatt (A- eller F-skatt)
□ Moms
□ Arbetsgivare

Uppgifter om ägarförhållanden

□

Redogörelse om vem eller vilka som är ägare i sökandebolaget
□ Aktiebolag: Ägarförhållandena ska styrkas med kopia av aktieboken. Det ska framgå
vem eller vilka som äger aktiebolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna.
Kopia av årsstämmoprotokoll ska även bifogas.
□ Sökande bolaget ingår i en koncern: Utöver aktieboken ska en organisationsskiss
redovisas där det framgår klart och tydligt vilka bolag som är ägare och hur stor andel
de äger sant vilka enskilda personer som slutligen är ägare.

□
□

Handelsbolag/Kommanditbolag: Ägarförhållandena ska styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.
Enskild firma: Registreringsbevis ska bifogas

Serveringsstället

□

Bestyrkta kopior av köpe- och hyres-/arrendeavtal som visar att sökanden har förfoganderätt
till de lokaler i vilka verksamheten kommer att bedrivas.

□

Planritning i A4-format över serveringsstället. Det ska framgå av ritningen vad som är kök,
bordsavdelning/matsal med antal platser vid bord och eventuell bardisk, scen samt uteservering.

□

Bevis om registrering för livsmedelsanläggning

□

Alkohol- och drogpolicy

Serveringsansvarig personal

□

Anmälan om serveringsansvariga personer (se bifogad blankett). Anmälan ska uppdateras
och inlämnas till kommunen vid förändringar av serveringsansvariga personer.

Finansiering

□

Finansieringsplan/investeringsplan. Uppgift om hur verkställda och planerade investeringar finansieras. Bestyrkta verifikationer bifogas. (exempelvis lånehandlingar, avtal, kontoutdrag
och dylikt som visar var kapitalet kommer ifrån) Uppgifter om kostnader för rörelsens igång
ställande (köpeskilling, investeringar m.m.)

□

Resultatbudget/driftskalkyl för första årets drift

□

Kopia av eventuella avtal som påverkar rörelsens ekonomi (exempelvis bryggeriavtal)

□

Uppgift om revisor om det inte framgår av registreringsbeviset

□

Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift (ska betalas in till Alvesta kommuns bangirokonto
5871-1797)

Övrigt

□
□
□

Tillståndsbevis om sökanden tidigare innehaft serveringstillstånd i annan kommun
Bestyrkt kopia av permanent uppehållstillstånd för utländska medborgare
Intyg om godkänt kunskapsprov enligt alkohollagen 8 kap 12 §

