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 Internet http://www.mora.se/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Serveringstillstand/ 

 
Fi nansi er i ngspl an 
 

Om du är ny företrädare/delägare för ett bolag som redan har ett serveringstillstånd måste du kunna styrka den 
finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet 
ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till säljaren. 
Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och 
avtal. Dessa ska lämnas in till Tillståndsenheten som bilagor. Normalt sett godtas inte kontanter som förvarats i 
hemmet eller liknande. 
 
Lämna en blankett för varje ny ägare/delägare. 
 
Tillståndshavare
Bolagets namn Organisationsnummer 
  
 

Säljare 
Namn Personnummer 

  
 

Köpare  

Namn Personnummer 
  
Andel i procent: 

 
Köpeskilling Redovisa på bilaga 

 Kronor  
 

Finansiering 
Eget sparande/insats Redovisa på bilaga 

 Kronor  
Banklån  

 Kronor  
Privatlån  

 Kronor  
Ägartillskott (2)  

 Kronor  
Övrig finansiering.  

 Kronor  
Summa finansiering  

 Kronor 
 

På bilaga A ska du skriftligen redovisa hur finansieringen har gått till. 
På bilaga B ska du redovisa hur ni har kommit fram till köpeskillingen/beloppets storlek 
På bilaga C ska du redovisa uppgifter om eventuella långivare. 
 
Uppgiftslämnare 

 
 

Underskrift Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Finansieringsplan 
vid ändrade ägarförhållanden 

8 kap. 12 § och 9 kap. 11 § alkohollagen 

______________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon och fax E-post 
Socialförvaltningen Dalagatan 2 Växel 0250-264 00 socialforvaltningen@mora.se  

 Mora Kommun  Fax 0250-171 26    
 792 80  Mora     
 

 Internet http://www.mora.se/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Serveringstillstand/ 

Bi l aga A 
 
Beskriv hur finansieringen har gått till 
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Bi l aga B 
 
Beskriv hur köpeskillingen/beloppets storlek har fastställts 
 
 

 



                                                                                                           Finansieringsplan 
vid ändrade ägarförhållanden 

8 kap. 12 § och 9 kap. 11 § alkohollagen 

______________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon och fax E-post 
Socialförvaltningen Dalagatan 2 Växel 0250-264 00 socialforvaltningen@mora.se  

 Mora Kommun  Fax 0250-171 26    
 792 80  Mora     
 

 Internet http://www.mora.se/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Serveringstillstand/ 

 
Bi l aga C 
Redovisa långivare 
 
Lånat kapital 
Långivarens namn 
 
Långivarens person-/organisationsnummer 
 
Lånat belopp 
 
Datum för mottagande av lånat belopp 
 
Datum för återbetalning 
 
Räntesats 
 
 

Lånat kapital 
Långivarens namn 
 
Långivarens person-/organisationsnummer 
 
Lånat belopp 
 
Datum för mottagande av lånat belopp 
 
Datum för återbetalning 
 
Räntesats 
 
 

Lånat kapital 
Långivarens namn 
 
Långivarens person-/organisationsnummer 
 
Lånat belopp 
 
Datum för mottagande av lånat belopp 
 
Datum för återbetalning 
 
Räntesats 
 
 

Lånat kapital 
Långivarens namn 
 
Långivarens person-/organisationsnummer 
 
Lånat belopp 
 
Datum för mottagande av lånat belopp 
 
Datum för återbetalning 
 
Räntesats 
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