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Sid 1 
 

 Fullmakt 
 För anmälan av serveringsansvariga mm. 

 
Denna fullmakt kan användas av tillståndshavare som har serveringstillstånd 
för alkoholdrycker i Stockholms stad och som önskar låta ett eller flera ombud 
få behörighet via e-tjänst, e-post och post, samt ha kontakt med 
tillståndsenheten i ärenden gällande uppdateringar. Uppgifterna registreras i 
Tillståndsenhetens verksamhetsstöd.  
 
Om fler än två behöriga firmatecknare behöver underteckna fullmakten går det 
bra att komplettera på baksidan eller på Iösblad. Vilka firmatecknare som ska 
underteckna fullmakten beror på bolagsordning/stadgar etc. 
 
Fullmakten gäller från det datum den kommer in till tillståndsenheten och fram 
till dess att den skriftligen återkallas, se sista sidan.  

Önskas begränsad giltighetstid ska sista giltighetsdag anges här: _______ 

 

Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
 
____________________________________________________ 
Organisationsnummer och Firmanamn/bolagsnamn/organisation 
 
 
_____________________________          ____________________________ 
Firmatecknare 1 (namnförtydligande) Firmatecknare 2 (namnförtydligande)  
 
_____________________________          ____________________________ 
Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift)   
 

Serveringsställe 
 

☐ Om fullmakten avser samtliga bolagets serveringsställen i Stockholms stad, kryssa i 

denna ruta. I annat fall, fyll i uppgifterna nedan för det serveringsställe fullmakten avser. 
Komplettera på baksidan eller på Iösblad vid behov. 
 
 
________________________________             ________________________________ 
Serveringsställets namn Serveringsställets adress  
 
________________________________________________________________ 
Serveringsställets restaurangnummer 
 

Ombud (fullmaktstagare) 
 
________________________        ________________________ 
Personnummer För- och efternamn 
 
 

Ombudets behörighet (markera ett eller flera alternativ) 
ombudet kan sen uppdatera/anmäla/ansöka, via e-tjänst, e-post och post samt 
kommunicera med tillståndsenheten i ärendet. 
 

OBS! För att ett ombud ska kunna anmäla/registrera annat än 
serveringsansvariga, får ombudet en behörighet av oss i e-tjänsten där 
personen kan göra alla förändringar på alla serveringsställen som 
bolaget har.  
 

Ombudet får 

☐ Uppdatera serveringsansvariga 

☐ Ombud i pågående ansökan 

 ☐ Ansöka/anmäla förändringar i tillståndet & anmäla cateringtillfällen 

     (dvs. behörighet att göra allt) 
Socialförvaltningen  
Tillståndsenheten 
Box 44 
123 21 Farsta 
tillstandsenheten@stockholm.se 
www.stockholm.se/tillstandsenheten  Mer information, och anmälan av fler än ett ombud för samma org nr, se sid 2 . 

mailto:tillstandsenheten@stockholm.se
http://www.stockholm.se/tillstandsenheten
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Sid 2 
 

 

 Fullmakt fortsättning vid fler än ett ombud för samma org nr. 
 För anmälan av serveringsansvariga mm. 
  
  

 Ombud (fullmaktstagare) 
  
 ________________________        ________________________ 
 Personnummer För- och efternamn 
  

  
 ________________________________             ________________________________ 
 Serveringsställets namn Serveringsställets adress  
  

  
 _______________________________________________________________ 
 Serveringsställets restaurangnummer 
 
 

 Ombud (fullmaktstagare) 
  
 ________________________        ________________________ 
 Personnummer För- och efternamn 
  

  
 ________________________________             ________________________________ 
 Serveringsställets namn Serveringsställets adress  
  

  
 ________________________________________________________________________ 
 Serveringsställets restaurangnummer 
 
  
  

 Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
  
 ____________________________________________________ 
 Organisationsnummer och Firmanamn/bolagsnamn/organisation 
  
 _____________________________          ____________________________ 
 Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift)   
  
  
 
 

Fördelar med e-tjänsten 
 
För närvarande fungerar inte e-tjänsten! 
Vi meddelar när den är igång igen. 
 
 
 
 
 
 

Anmälan via e-post  
Om du anmäler via e-post måste anmälan alltid göras på en undertecknad blankett. Om möjligheten att skanna skanas går 

det även bra att ta ett tydligt foto. Blanketten hittar du på vår hemsida www.stockholm.se/tillstandsenheten.. 
 
  

http://www.stockholm.se/tillstandsenheten
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Sid 3 
 

 

Återtagande av tidigare given fullmakt 
 
 
Datum för fullmaktens sista giltighetsdag anges här: _________________ 
 
 

Tillståndshavare (fullmaktsgivare) 
 
____________________________________________________ 
Organisationsnummer och Firmanamn/bolagsnamn/organisation 
 
_____________________________          ____________________________ 
Firmatecknare 1 (namnförtydligande) Firmatecknare 2 (namnförtydligande)  
 
 
_____________________________          ____________________________ 
Firmatecknare 1 (underskrift) Firmatecknare 2 (underskrift)   
 
 

Serveringsställe 
 

☐ Om fullmakten avsåg samtliga bolagets serveringsställen i Stockholms stad, kryssa i 

denna ruta. I annat fall, fyll i uppgifterna nedan för det serveringsställe fullmakten avsåg. 
Komplettera på baksidan eller på Iösblad vid behov. 
 
 
________________________________             ________________________________ 
Serveringsställets namn Serveringsställets adress  
 

  
________________________________________________________________ 
Serveringsställets restaurangnummer 

 

Ombud (fullmaktstagare) 
 
________________________        ________________________ 
Personnummer För- och efternamn 
 
 

 
________________________        ________________________ 
Personnummer För- och efternamn 
 
 

 

 

Vad ombudet ej längre får göra 

☐ Uppdatera serveringsansvariga 

☐ Ombud i pågående ansökan 

 ☐ Ansöka/anmäla förändringar i tillståndet & anmäla cateringtillfällen 

     (dvs. behörighet att göra allt) 

 


