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Anvisningar till anmälan om förändringar i tillståndshavande bolag 
Anmälan ska göras i förväg. Om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat 
förutses ska anmälan istället göras utan dröjsmål. Den ifyllda anmälningsblanketten ska 
undertecknas av behörig firmatecknare och sändas in till kommunen.  

Följande handlingar ska bifogas. (Ytterligare komplettering kan komma att begäras).  

1. Eventuell anmälan om nya serveringsansvariga personer. 
 

2. Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket för bolag eller enskild firma, alternativt 
kopia på undertecknad ändringsanmälan.  
 

3. Uppdaterande uppgifter om ägarförhållanden. Om tillståndshavaren är ett handelsbolag 
eller kommanditbolag bifoga bolagsavtal. Om tillståndshavaren är ett aktiebolag bifoga 
uppdaterad kopia av aktieboken eller bolagsstämmoprotokoll. Om bolaget ingår eller ska 
ingå i en koncern bifoga organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande 
bolagen framgår. Det ska också framgå vilka fysiska personer som efter förändringarna är 
ägare.  
 

4. Överlåtelseavtal. Bifoga kopia av undertecknade avtal gällande aktieöverlåtelse alternativt 
överlåtelse av bolagsandelar.  
 

5. Uppgifter om finansiering. Bifoga finansieringsplan, lånehandlingar, bankutdrag och dylikt 
samt kvittens för köpeskillingen. Är det privata lån ska det finnas ett skuldebrev mellan 
långivaren och låntagaren. Långivarens personnummer ska framgå liksom på vilket sätt 
långivaren anskaffat kapitalet. Kapitalets ursprung ska styrkas.  
 

6. Uppgift från Bolagsverket om eventuell tidigare näringsverksamhet (ej daterad äldre än tre 
månader). Inlämnas för alla med betydande inflytande i rörelsen.  
 

7. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket (ej daterad äldre än tre månader). Inlämnas för alla 
med betydande inflytande i rörelsen.  
 

8. Meritförteckning för sökande. Inlämnas för alla med betydande inflytande i rörelsen. 
Uppgifterna ska vara styrkta.  
 

9. Eventuell beskrivning av verksamheten. Om serveringsställets inriktning ändras i samband 
med anmälan ska ny verksamhetsbeskrivning upprättas och bifogas. Av beskrivningen ska 
framgå öppettider, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och 
spel.  
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