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Uppgiftskrav - Starta restaurang



Driva/utveckla restaurang

Skatteverket

FÖRSÄKRING OCH SJUKDOM

DISKRIMINERING
POLIS OCH ORDNING

LIVSMEDEL

ALKOHOL & TOBAK

ÄRENDEN LÄNSSTYRELSER 

ÄRENDEN KONSUMENTVERKET ÄRENDEN MIGRATIONSVERKET

Föreläggande om 
årsredovisningshandlingar

Årsredovisnings-handlingar för 
aktiebolag 

Årsredovisningshandlingar för 
ekonomisk förening 

Årsredovisningshandlingar för 
enskild näringsidkare 

Årsredovisnings-handlingar för 
filial 

Årsredovisnings-handlingar för 
handelsbolag

Årsredovisnings-handlingar för 
kommanditbolag

Årsredovisnings-handlingar för 
samfällighetsförening 

BOKFÖRINGSKONTROLL

Bygglov

Skyltlov

Rivningslov

Marklov

Dispens kring strandskydd

Brandskyddsredogörelse

Ansökan om tillstånd till 
hantering av brandfarliga varor

Borrhål för bergvärme

Installation av värmepump

ÄRENDEN KOMMUN

Grannemedgivande 
värmepumpsanläggning

Serveringstillstånd 
stadigvarande till slutna 

sällskap

Serveringstillstånd 
stadigvarande till allmänheten

Serveringstillstånd tillfälliga till 
allmänheten

Serveringstillstånd tillfälligt till 
slutna sällskap

Serveringstillstånd 
pausservering

Serveringstillstånd 
cateringtillstånd

Serveringstillstånd 
trafikservering

Serveringstillstånd 
provsmakning

Serveringstillstånd permanent 
utökning

Serveringstillstånd tillfällig 
utökning

Kunskapsprov alkohollagen

Uppgiftskrav inom 
livsmedelstillsyn

Ändrade ägandeförhållanden

Tillstånd att parkera

Dispens från trafikföreskrift

Transporttillstånd

Transportdispens

Markupplåtelse

Anmälan om fettavskiljare

Avloppsanordning

Anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp

Köldmedier

Köldmedierapport

Avfallsabonnemang kommun

Avfallsabonnemang 
verksamhet

Ansöka om EORI-nummer 

Tulldeklaration, TID (mindre 
volymer)

Tulldeklaration, EDI (större 
volymer)

Ansöka om att AEO-certifiera 
företaget 

För att hämta ut varor 

Importtillstånd 

Importlicens vid import från 
tredje land av oljor och fetter 

(importkvot, lägre tull)

Kontrollintyg 

TULL & IMPORT

TV-Licens

Anmälan restaurangkasinospel

Ansökan restaurangkasinospel

Spelautomat

Förströelsespel

SPELVERKSAMHET

Arbetslivsintroduktion med 
arbetsprövning

Arbetsträning

Deltidsanställning

Etableringsreform

Förstärkt arbetsträning

Förstärkt särskilt 
anställningsstöd

Instegsjobb

Lönebidrag

Lönebidrag 
trygghetsanställning

ANSTÄLLNINGSRELATERAT

Lönebidrag 
utvecklingsanställning

Nystartsjobb

Personligt biträde

Praktik

Praktiskt basår

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 

inriktning

Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare

Stöd till hjälpmedel på 
arbetsplatsen

Sysselsättningsfasen

Särskilt anställningsstöd

Uppsägning/driftinskränkning

Varsel

Yrkesintroduktion

Yrkeskompetensbedömning

Varsel

ÄRENDEN BOLAGSVERKET

Dispens kring strandskydd - 
länsstyrelse

PrimärproduktionTillstånd kameraövervakning UtredningSvar på synpunkterRestaurangrapport 
Statistikrapport försäljning/

tillverkning
Lagerdeklaration av vin och 

must
Serveringsansvarig personal

SKATT & MOMS

Registrera kassaregister

Registrera företag

Byta företagsform

Ansökan om  f-skatt

Ändrings-anmälan

Inkomst-deklaration

Moms-deklaration

Fastighets-deklaration

Förenklat årsbokslut

Preliminär inkomst-deklaration

Preliminär själv-deklaration

Särskild själv-deklaration

Allmän själv-deklaration

Ansökan om uppskov vid 
andelsbyten

Ansökan om anstånd med 
deklaration

Skalbolags-deklaration

Kvittning av kapitalvinster 
fastigheter

Underrättelse vid fastighets-
överlåtelse

Kvartals-rapport varor mellan EG-
länder

Återbetalning av alkoholskatt

Återbetalning av alkoholskatt vid 
export 3:e land

Återbetalning av skatt

Spelskatt

Reklamskatt ansökan

Reklamskatt redovisning

Alkoholskatt upplags-havare

Redovisning av alkoholskatt 
varumottagare

Redovisning utdelning för 
aktiebolag

Kontrolluppgift utlands-betalningar

Kontrolluppgift bilförmån

Kontrolluppgift utbetald eller 
tillgodoräknad utdelning

Kontrolluppgift Ränteutgifter

Kontrolluppgift ränteinkomst och 
fordringar

Kontrolluppgift ränteinkomst 
obligationer

Kontrolluppgift delägarrätt annat än 
aktier andelar

Ansökan om registrerad 
varumottagare alkohol

Ansökan om registrerad 
varumottagare tobak

Tillfälligt registrerad varumottagare 
tobak och alkohol

Anmälan direkt leveransplats av 
alkohol och tobak

Ansökan som upplagshavare av 
alkohol

Ansökan lagerhållare snus och 
tuggtobak

Skatteupplag alkohol och 
tobaksskatt

Ansökan om tillgång till EMCS

Föra och tillhandahållav 
personalliggare

Anmälan som arbetsgivare

Ändra arbetsgivar-registrering

Ansöka om särskild inkomstsskatt 
för utlands bosatta

Ansökan om reklamskatt

Redovisning av reklamskatt

Arbetsgivar-deklaration

Underrättelse om anställning av 
utlänning

Kontrolluppgift flytt av pernsions-
försäkring

Kontrolluppgift försäkrings- och 
pensionsutbetalningar

Kontrolluppgift 
pensionsförsäkringar och 

pensionssparkonto

Kontrolluppgift ersättning till 
anställd som flyttar ut ur sverige

Kontrolluppgift betalning av 
nyttjande upphovsrätt och hemliga 

recept

Ansökan om tillstånd att 
bedriva hotell-/

pensionatrörelse
Allmän sammankomst Användande av offentlig plats Anordna offentlig tillställning Ordningsvakt rapportJämställdhetsplan

Aktiva åtgärder mot 
diskriminering

Handlingsplan för lika löner Utreda trakasserierAnmäl sjukskrivning som pågår 
mer än 14 dagar

Anmäl arbetsskada
Anmäla allvarliga olyckor och 

tillbud

Ansökan om ersättning för 
sjuklönekostnader för 

föregående år

Ansökan om ersättning för 
sjuklönekostnader i förskott

Anmälan om ersättning för 
sjuklönekostnader för en 

anställd med särskilt 
högriskkydd

Lämna uppgifter vid prövning 
av ersättning för 

sjukdomskostnader

Intyg för att styrka att en 
anställd/förälder skulle arbetat

Lämna uppgifter för beräkning 
av sjukpenninggrundande 

inkomst (SGI)

Lämna uppgifter som behövs 
för bedömning av rätten till 

familjebidrag

Ansökan om bidrag för 
arbetsplatsnära stöd

Samråd i sjukpenning- och 
rehabiliteringsärende

Sjukkontroll under 
sjuklöneperiod

Träffa överenskommelse om 
anmälan av föräldrapenning/

tillfällig föräldrapenning
Uppgifter från arbetsgivare

Utlåtande från arbetsgivare - 
omplacering av gravid anställd

Utlåtande från arbetsgivaer - 
anställd med nedsatt 

arbetsförmåga

Salmonella som påvisats

Registrering av 
livsmedelsanläggning 

(anmälan)

Underrätta om ändring av 
livsmedelsanläggning

Livsmedel för speciella 
medicinska ändamål

Anmälan av livsmedel för 
särskilda näringsändamål

Kontrollintyg för vissa 
ekologiska livsmedel

Föranmälan vid import från 
Kina (vissa produkter)

Krav på dokumentation vid 
import av okra och curryblad 

från Indien

Krav på förhandsanmälan och 
dokumentation vid import av 

vissa nötter och frön m.m.

FARTYG & BÅT

Registrering av fartyg
Påställning och besiktning av 

båt
Anälan om anställning av 

asylsökande
Ansökan om registrering av 

varumärke
Lämna uppgifter i samanband 
med arbetsmiljöverkets tillsyn

Kontrollintyg för andra 
ekologiska produkter 

Skyltning på väg 

Administrativ hävning av 
företagsnamn

Aktier som tecknats genom 
optionsrätt i aktiebolag

Anslutning till e-tjänsten 
Företagsinteckning

Anteckna eller ta bort anteckning 
om innehav i 

företagsinteckningsregistret

Bemyndigande att besluta om 
emission av konvertibler

Bemyndigande att besluta om 
emission av nyemission

Beslut om vinstutdelningBifirma i aktiebolagBifirma i ekonomisk föreningBolagsmän i enkelt bolag Delårsrapport för aktiebolagEmission av konvertibler
Emission av teckningsoptioner i 

aktiebolag
Firmateckning i aktiebolag

Firmateckning i ekonomisk 
förening

Fondemission i aktiebolag
Fortsatt bolagsstämma i 

aktiebolag
Fusion av aktiebolagGod man vid inlösen av 

minoritetsaktier
Kallelse till bolagstämma i 

publikt aktiebolag
Konvertering av konvertibler i 

aktiebolag
Minska aktiekapitalet i ett 

aktiebolag
Nedsättning av företagsinteckningNyemission av aktierOmvandling av aktierReducerad stämpelskatt Revisor i aktiebolag

Revisor i aktiebolag avgår i 
förtid

Revisor i ekonomisk förening
Tillstånd för vinstutdelning i 

aktiebolag
Tillstånd för AB att utelämna 

företagsnamn på sin webplats
Tillstånd att minska reservfond 

i AB
Styrelse och andra företrädare i 

ekonomisk förening
Ge handelsfullmakt som 
företag i handelsregistret

Förvärv av egna konvertibler i 
aktiebolag

Företagsinteckning
Föreståndare i enskild 

näringsverksamhet
Ändring av stadgar i ekonomisk 

förening
Ändring av postadress för 

ekonomisk förening
Ändring av postadress för 

aktiebolag
Ändring av bolagsordning i 

aktiebolag
Ändra uppgifter för 
kommanditbolag

Ändra uppgifter för handelsbolag
Ändra uppgifter för enskild 

näringsverksamhet
Utbyte av företagsinteckningsbrev

Uppdelning eller 
sammanläggning av aktier i AB

Tvist om inlösen av minoritetsaktier 
i AB

Styrelse och andra företrädare i 
aktiebolag

Starta kommanditbolag Starta handelsbolagStarta filial i Sverige
Starta enskild 

näringsverksamhet
Starta ekonomisk föreningStarta aktiebolag

Sammanföring av 
företagsinteckningar

Bemyndigande att besluta om 
emission av optioner

Anställningserbjudande 
(bifogas ansökan om 

arbetstillstånd)

Musikanvändning

Musikanvändning

Arbetskraftskost-nadens nivå 
och struktur

Bonus och andra oregelbundna 
ersättningar

Företagets ekonomi

Företagets IT-utgifter

Icke-finansiella tillgångar och 
skulder

In- och utförsel av varor

IT-användning i företag

Konsumentprisindex

Kontroll av SCB-uppgifter i 
företagsdatabas

STATISTIK & UNDERSÖKNINGAR SCB

Köpkraftsparitetsunder-sökning

Omsättning tjänstesektorn

Personalutbildning

Prisindex inom 
tjänsteproduktion

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik

Sjuklöner under sjukperioden

Sysselsättningstatistik inom 
privat sektor

Vakanser inom privat sektor

Yrkesregistret med 
yrkesstatistik

SCB

Utrikeshandel med tjänster, 
löner och transfereringar

Sveriges Riksbank

Longitudinella studier löner

Lönestruktur privat sektor

LÖNESTATISTIK

Medlingsinstitutet

Utländska företag i SverigeTillväxtanalys

Löner privat sektor

FÖRETAG
Kalenderstyrda 

händelser

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan Försäkringskassan
Diskriminerings-
ombudsmannen

Polismyndigheten Länsstyrelserna Konsumentverket Migrationsverket Transportstyrelsen
Patent- och 

registreringsverket
Arbetsmiljöverket Jordbruksverket Trafikverket

Bokföringsnämnden

Tullverket

Livsmedelsverket

Radiotjänst

SAMI

STIM

Lotteriinspektionen

Kommun

Bolagsverket



Företagarnas behov: Starta företag

• Ett navigationsproblem
Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer?

• Ett koordinationsproblem
I vilken ordning ska ärendena initieras?

• Ett informationsproblem
Vilka krav ställs och hur söker man?

• Ett uppgiftskravsproblem
Vilka uppgifter behöver myndigheterna?

• Ett redundansproblem
Samma uppgifter till flera myndigheter

• Ett transaktionsproblem
Avsaknad av elektroniska verktyg för att lämna uppgifter

• Ett transparensproblem
Hur fortlöper de olika ärendena?



Vilka är med och löser problemen tillsammans?





Status Tillstånd

Pilotdrift • Serveringstillstånd (stadigvarande till allmänheten)
• Livsmedelsanmälan
• Anmälan om tobak
• Anmälan om folköl 

Granskning och 
användartest

• Övriga serveringstillstånd, 7st
• Anmälan om eget vatten
• Markupplåtelse (endast informationstext)
• Torghandel (endast informationstext)
• Ventilation (endast informationstext)
• Brandfarlig vara
• Köldmedier

Utvecklas i dialog med 
Boverket

• Bygglov/bygganmälan
• Skyltlov
• Fettavskiljare
• Eget avlopp
• Kommunalt vatten och avlopp
• Värmepump

Vilka tillståndsområden utvecklas?



Bättre företagsklimat

• Service i framkant

• Ökad tillgänglighet

• Överskådligt

• Färre blanketter

• Förifyllda företagsuppgifter

• Ökad kundnöjdhet

• Underlättar för ovana företagare



Höjer kvalitéten

• Tillgång till myndigheternas 
sammansatta bastjänst

• Kvalitetsgranskad information från 
källan

• Nationell uppdatering

• Rättssäkerhet

• Utveckling av lagstiftning



Effektivare handläggning

• Färre och korrekt ifyllda blanketter

• Mindre onödig tid i telefon

• Lägga tid på dem som verkligen 
behöver hjälp

• Ökad tillgänglighet

• Tillfredsställelse att kunna guida 
lättare



Standardiserade e-tjänster

• Nya möjligheter när många kommuner 
samarbetar

• Nära samarbete med IT-leverantörer
• Nationella uppdateringar – juridik och 

användarinsikter
• Standardisering möjliggör billigare och 

enklare
flöden mellan verksamhetens system

• Starkare beställare



Det är Serverat! 

• Karlskrona först ut
• Norrköping alldeles straxt

• Pilot drift - skarpa tester
• 2st e-tjänsteplattformar

• 4st  e-tjänster

• (Fler på väg)

• Breddanslutning av kommuner



Långsiktigt arbete

• Fler branscher - livshändelser
• Fler tillstånd

• Mer förenkling för företagare

• Etablera förvaltning 
• Av tjänster och texter

• Av arkitektur och stödfunktioner
(SKL förvärvet av Inera)



Tack!
www.skl.se/serverat

verksamt.se/startarestaurang

kenneth.zetterberg@skl.se

070-344 89 10

http://www.skl.se/serverat
http://www.verksamt.se/startarestaurang
mailto:kenneth.zetterberg@skl.se

