
FÖRETAGSSERVICE – SAMORDNINGSMÖTE

Ska du...

etablera, utveckla eller  
förändra din verksamhet?
Träffa berörda tjänstepersoner från kommunens förvaltningar och bolag 
vid samma tillfälle. Ställ dina frågor och få vägledning i ditt ärende.



Samordningsmötet samlar tjänstepersoner  
från berörda kommunala förvaltningar och 
bolag för att ge vägledning i ditt ärende så  
effektivt som möjligt.

Ditt ärende kan handla om:
• Anmälan om livsmedelsverksamhet för exempel- 
vis restaurang, café, catering eller food truck.

• Serveringstillstånd för exempelvis restaurang
eller tillfälliga evenemang såsom festivaler.

• Brandskydd för exempelvis verksamheter som
hanterar brandfarliga varor till exempel industrier
och restauranger, samt verksamheter i lokaler där
flera människor vistas samtidigt.

• Miljö- och hälsoskydd för exempelvis mekaniska
verkstäder, kemtvättar, hygienlokaler, skolor, för- 
skolor och bostäder.

• Bygglov för exempelvis nybyggnad och till- 
byggnad, ändrad användning av befintlig lokal
och uppsättning av skylt.

• Markupplåtelse för exempelvis uteserveringar,
byggställningar och byggupplag på offentlig plats.

• Anslutning till vatten- och avloppsnät, elnät,
fjärrvärme och stadsnät.



Efter mötet ska du känna att du fått:
• En överblick kring vilka lagar och regler
som gäller.

• Vägledning om vilka tillstånd som behöver sökas.

• Upplysning om det finns ett tillsynskrav från
någon kommunal myndighet.

• Kontaktuppgifter till berörda förvaltningar och
bolag.

• Information om hur lång tid det kan ta att få
ett tillstånd.

Hur går samordningsmötet till?
Du kontaktar näringslivsavdelningen på kommunen 
och tillsammans går vi igenom ditt ärende innan vi 
bokar en tid. Samordningsmötet är vanligtvis en 
timme långt där du först presenterar ditt ärende 
och sedan får information och vägledning av 
mötesdeltagarna. Mötet leds av en tjänsteperson 
från näringslivsavdelningen. 

Tid och plats
Mötena sker på fredag förmiddag, jämna veckor. 
Tiden bokas upp efter överenskommelse mellan 
dig och en tjänsteperson från näringslivs-
avdelningen. Vi träffas i stadshuset på 
Fristadstorget i Eskilstuna.

Kontakt
foretagsservice@eskilstuna.se
016-710 23 88 (röstbrevlåda)



Välkommen!
Näringslivsavdelningen  
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Eskilstuna Energi och Miljö 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Fastighet och exploatering




