
E-TJÄNSTER
Under den här � iken hittar du vägen till din 
ansökan/anmälan och checklistor på vad som 
måste skickas in. Här � nns en beskrivning av 
hur du startar dina e-tjänster och hur du 
sedan kan ansöka eller anmäla. 

Snabbadress till all vår information: 
www.nacka.se/serveringstillstand

Kontakta oss om du har frågor! 
Du hittar kontaktuppgifter till oss handläggare 
på visitkorten på boxens insida.



Använd gärna våra e-tjänster när du behöver ansöka om, ändra eller anmäla 
något. Du som har serveringstillstånd i Nacka kommun kan få en inloggning 
för att sköta allt kring din restaurang. Hör av dig till handläggarna för att få en 
inloggning, alkotill@nacka.se 

Du måste vara � rmatecknare för att få inloggningsuppgi� er eller så kan du 
som är � rma tecknare ge någon i uppdrag att sköta det som rör företagets 
serveringstillstånd. 

Gå in på länken nedan för att kunna fylla i en fullmaktsblankett.

www.nacka.se/serveringstillstand

I boxen � nns ett exempel på hur fullmakten ser ut.

INLOGGNING



Tänk på att det o� a krävs bilagor när du ansöker eller behöver ändra i ditt 
tillstånd. Utredningen kan inte bli klar förrän din ansökan  komplett.

Är du osäker – hör av dig till oss så kan vi förklara vad du behöver skicka in. 

När du ansöker eller anmäler digitalt får du möjlighet att ladda upp bilagor sist 
i ansökan/anmälan.

När du ansöker/anmäler får du ett referensnummer. Referensnumret är viktigt 
att spara för att dina kompletteringar ska hamna rätt från början.  Det sparar du 
tid på.

I den digitala ansökan � nns små i-n i  . De visar var du kan klicka fram 
information som hjälper dig att förstå vad som ska fyllas i eller bifogas. 

Du kan använda www.verksamt.se för att få hjälp med att skapa checklistor 
och få information om i vilken ordning du bör göra saker när du ska göra större 
förändringar.

ANSÖKA DIGITALT



Vill du utöka tid eller yta, eller göra andra verksamhetsförändringar?

• Vi behöver veta vad du vill göra, beskriv förändringen. 
Gäller det ett enstaka tillfälle eller på längre sikt (eller stadigvarande)?

• Inför större arrangemang – hur många gäster räknar ni med att det blir?

• Om du ansöker om ändrade öppettider behövs ett godkännande 
från hyresvärden.

• Vid ändring av yta behövs en ritning och godkännande av hyresvärden/
markägaren att ytan får användas. Det gäller ytor både inomhus och 
utomhus.

Ska du ha ett dans- eller musikarrangemang till allmänheten?

• Då behövs ett o� entligt tillstånd från polisen. 
Gå till www.polisen.se, använd sökrutan och skriv exempelvis ”tillstånd”.

CHECKLISTA – ANSÖKNINGAR



När du vill ha längre serveringstid, större serveringsyta eller göra andra 
ändringar i en verksamhet med tillstånd – gå till ”Ansökan om serverings-
tillstånd” och välj ”Ändringar…”:

EXEMPEL PÅ E-TJÄNSTER – ANSÖKNINGAR 



Välj � iken ”Anmälningar” – i menyn till vänster � nns de anmälningar 
du kan göra:

EXEMPEL PÅ E-TJÄNSTER – ANMÄLNINGAR

Om du saknar något alternativ kan det bero på att du ska ansöka och inte 
anmäla. Välkommen att höra av dig om du ändå inte hittar rätt.



Ägarförändring anmäler du i vår e-tjänst. Du använder samma ingång 
som när du söker nytt serveringstillstånd. 

Det är många papper som ska skickas in och här får du bra vägledning.

Ekonomi

•  Avtal (alla avtal du har tecknat vid ägarändringen) 

• Aktiebok

• Uppgi� er om hur � nansieringen gjorts

Kunskaper i alkohollagen

• Tänk på att minst 50% av ägarna ska ha kunskaper i alkohollagen. 
Behöver ni skriva prov, e-posta till: alkotill@nacka.se 

• För mer information läs under � iken ”utbilding”

Om du säljer hela restaurangen eller bolaget

• Tänk på att du behöver anmäla detta som en ändring och att den nya 
ägaren behöver ansöka eller anmäla detta.

• Tänk på att inte skriva över hyreskontraktet innan den nya ägaren fått 
serveringstillstånd.

CHECKLISTA – ÄGARFÖRÄNDRING



Vid ägarändringar i bolaget – gå till ”Ansökan om serveringstillstånd” och 
välj ”Stadigvarande...”

EXEMPEL PÅ E-TJÄNSTER – ÄNDRINGAR



Fullmakt 
Härmed ger jag nedanstående person fullmakt att ansvara och sköta mitt serveringstillstånd via 

Nacka kommuns webbtjänster. Jag godkänner härmed att personen jag ger fullmakt får full insyn 

i serveringstillståndet samt att ingen sekretess behöver gälla avseende personliga förhållanden och 

övrigt som kan framkomma kring serveringstillståndet. 

___________________________________________________________________________ 
Datum och ort 

___________________________________________________________________________ 
Namn och personnummer (på dig som ska ge annan person fullmakt). Du ska ha rätt att teckna 
firman som fullmakten gäller för. 

Person som ska företräda ditt företag 

Namn: _____________________________________________________ 

Epost: _____________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________ 

Personnummer: ______________________________________________  


