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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN, STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND  
TILL ALLMÄNHETEN 
 

För att Tillståndsenheten och de remissinstanser vi behöver skicka din ansökan till, ska kunna ta 
ställning till hur din verksamhet kommer att bedrivas, är det av stor vikt att du här nedan 
beskriver noggrant på vilket sätt du tänkt bedriva verksamheten. 
 
Det bästa du kan göra är att skriva en längre berättelse på ett tomt dokument och bifoga till 
ansökan. Några punkter att ta till hjälp finns här nedan. 
 

• Var ligger serveringsstället/restaurangen? Vilken adress är det dit. 

• När och hur blev du/ni ägare av den, och hur gick det till när du tog över. 

• Vilken bakgrund har du/ni som söker. 

• Vad är själva tanken med att driva serveringsstället, vilken är din/er affärsidé och varför. 

• Vilken verksamhet kommer du/ni att bedriva?  Försök vara så beskrivande som möjligt 

här. Är det en lunchrestaurang i första hand, en gourmetrestaurang, eller en mindre a la carte 

restaurang med pizzautbud? Är den en renodlad pizzeria? Kanske ett nöjesställe/nattklubb, eller 

ett café med matutbud? Kommer utbudet att vara annorlunda på helgerna? 
 

• Kommer din/ert ställe att ha någon speciell inriktning eller vara speciell på något sätt. 

• Vilken typ av matutbud kommer ni att ha. 

• Vilka öppettider kommer stället att ha? Olika under vardagarna och på helgen. 

• Vilka gäster vänder du/ni er till i första hand? Äldre personer, ungdomar. 

• Kommer serveringsstället att ha någon särskild åldersgräns. 

• Hur kommer serveringsstället att bemannas? Hur många anställda kommer det att vara. 

• Kommer det att finnas en uteservering på ert ställe? Hur tänker du/ni använda den. 

• Kommer du/ni att ha underhållning ibland? Band, diskotek, trubadur eller dans. 

• Om du ska ha någon form av underhållning, hur har du/ni planerat för säkerheten och 
ordningshållningen? Ordningsvakter, entrévärdar. 
 

• Hur tänker du/ni er en utveckling för serveringsstället för tre år framåt. 

 


