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Enklare för kommunen, enklare för företagaren
– det är Serverat!
Nu har verktyget Guide och checklista för att starta restaurang lanserats på verksamt.se,
där den som vill starta ett restaurang- eller caféföretag med hjälp av en guide och
checklista enklare kan söka de tillstånd som behövs och som underlättar för kommunen i
hanteringen av ansökan.
Guiden och checklistan är en del i ett mer omfattande projekt – Serverat – som syftar till
att ytterligare förenkla för restaurangföretagare och effektivisera kommunernas arbete.
Projektet drivs av SKL, i samverkan med myndigheterna som ligger bakom webbplatsen
verksamt.se (Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket).
Vi vill med det här brevet informera er om projektet. Guiden och Checklistan finns
tillgänglig på verksamt.se, och kan alltså användas redan idag. Vi hoppas att ni vill
sprida informationen till relevanta verksamheter och handläggare, och ni kan med fördel
också informera om tjänsten på kommunens webbplats. Här finns Guiden och
checklistan.
Erbjudande till kommunen – delta i det fortsatta utvecklingsarbetet
Vi behöver nu stöd och engagemang från kommuner som deltar i det utvecklingsarbete
som SKL driver i projektet Serverat. Målet är att under 2016 och 2017 ta fram
standarder för e-tjänster riktade till restaurangföretagare och att etablera en etjänsteplattform som också ska kunna används för andra kommunala e-tjänster. Vi
önskar även få veta om er avsikt är att använda dessa standarder för e-tjänster som ska
kunna nyttjas både i befintliga e-tjänsteplattformar och i den e-tjänsteplattform som SKL
kommer att etablera. Vi önskar ert svar senast den 23 juni!
Länken till frågorna finner ni i bifogat dokument Fördjupad information Serverat.
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Läs mer om bakgrunden till projektet och om vårt erbjudande i bilaga Fördjupad
information Serverat. På länk till webbsida nedan hittar ni också ett dokument med
frågor och svar riktat till handläggare, förslag på texter för webb m.m. samt en kort
bildpresentation som beskriver projektet och dess leveranser.
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På SKL:s webb finns ytterligare material:
- Frågor och svar för kommunens handläggare
- Förslag på texter för kommunens webb m.m.
- Kort bildpresentation över projektet Serverat
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