Socialförvaltningen

Följande handlingar skall bifogas ansökan, i den mån de är aktuella. Är du tveksam över vilka handlingar just ditt företag behöver lämna in kontakta alkoholhandläggaren. Den vanligaste orsaken till att ansökan tar tid är att det saknas
handlingar.
Kvitto
över betald prövningsavgift
Personbevis
för sökande (då sökanden är en enskild firma). Personbeviset får inte vara äldre än
tre månader.
Personbevis för styrelseledarmöter
Aktuellt personbevis för samtliga styrelseledarmöter. Personbeviset får inte vara
äldre än tre månader.
Registreringsbevis/ändringsbevis
för bolag eller enskild firma. Beviset får ej vara äldre än 3 månader
Handelsbolagsavtal
uppgift om andelsfördelning i bolaget
Personnummerutdrag
från Bolagsverket för personer med betydande inflytande i företaget, gäller alla
typer av bolag.
Handling som styrker behörighet
att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om det inte framgår av
registreringsbeviset.
Uppgifter om bolagsandelar och aktiefördelning
för handelsbolag gäller handelsbolagsavtalet om sådan finns.
Planritning
över restaurangens lokaler, A 4 format. Av ritningen skall framgå vad som är
bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord.
Finansiering
handlingar som visar varifrån investerat kapital kommer exempelvis lånehandlingar, bryggeriavtal, balansrapport etc. Handlingar skall finnas rörande allt investerat kapital.
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Kopia av anmälan/registrering från Miljösamverkan Östra Skaraborg
Beskrivning av verksamhetens inriktning dag- och kvällstid
beskrivningen skall ange öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud. Ev. underhållning, dans, spel. Vart hänvisas rökande gäster.
Finns bostäder i närheten antal och avstånd till dessa.
Kopia på intyg rörande Folkhälsoinstitutets kunskapsprov
om man redan genomgått provet med godkänt resultat. Intyget får max vara 3 år
gammalt
Kopia av hyreskontrakt
för lokal där serveringen skall bedrivas alternativ bevis om äganderätt till fastigheten
Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal
för den rörelse man söker tillstånd för.
Budget
för första årets drift
Registerutdrag från Kronofogdemyndigheten
Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket
F-skattebevis
Momsregistreringsbevis
Arbetsgivarregistrering
Brandsäkerhet
plan för systematisk brandskydd
Näringstillstånd/Permanent uppehållstillstånd
medborgare utanför EU
Kopia på serveringstillstånd
om ni har serveringstillstånd i annan kommun
Bygglov/Bygganmälan
nybyggnation, kan även behövas vid ombyggnation av lokaler.

