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Tillståndshavare
Bolagsnamn/Namn

Organisationsnummer/personnummer

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Försäljningsställe
Namn på försäljningsställe

Gatuadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefonnummer

Säte (om försäljningsställe saknas)
Gatuadress

Postnummer och postort

Ändringen avser
Ändring av kontaktuppgifter
Ändring av styrelseledamot/ledamöter
Avgående ledamot
(namn och personnummer)
Avgående ledamot
(namn och personnummer)
Avgående ledamot
(namn och personnummer)
Avgår från och med
Ny ledamot
(namn och personnummer)
Ny ledamot
(namn och personnummer)
Ny ledamot
(namn och personnummer)
Datum för tillträde
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Ändring av delägare aktiebolag
Ny ägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Ny ägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Erlagd köpeskilling för totala antalet andelar
Tidigare ägare (namn och personnummer)
Tidigare ägare (namn och personnummer)
Ändring av delägare handelsbolag
Ny delägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Ny delägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Säljare (namn och personnummer)
Säljare (namn och personnummer)
Från och med
Erlagd köpeskilling andel handelsbolag
Ändring av delägare kommanditbolag
Ny delägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Ny delägare (namn och personnummer)

Ägarandel %

Säljare (namn och personnummer)
Säljare (namn och personnummer)
Från och med datum
Erlagd köpeskilling andel kommanditbolag
Ändring på grund av dödsfall
Ändring på grund av att tillståndshavaren fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
Avbrott i verksamheten
Avbrottet gäller från den

Till den

Ändring av egenkontrollprogram eller annan ändring av betydelse för driften exempelvis ny fullmakt för driftschef

Person med betydande inflytande i försäljningsrörelsen (PBI)
Den som drivet i enskild firma. Andra exempel på PBI är aktieägare med betydande inflytande (20%), finansiärer,
styrelseledamöter, verkställande direktör, och bolagsägare. I vissa fall kan en butikschef eller driftschef bedömas ha sådant
inflytande. Andra är styrelseledamöter och firmatecknare i en förening, liksom en förvaltare och den som äger företräda ett
dödsbo.
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Bilagor till anmälan om betydande förändring
Dokument om ägarförhållanden och styrning
aktiebok (vid ändring)
senaste stämmoprotokoll
handelsbolagsavtal (om ändrat eller nytt)
förvaltares förordnade
fullmakt att företräda dödsbo
köpavtal för aktier, bolagsandel mm.
Utdrag från Bolagsverket.
registreringsbevis (utvisande eventuell förändring)
nuvarande och avslutade uppdrag (för ny PBI)
konkursfrihetsintyg (för ny PBI)
utdrag ur näringsförbudsregistret (för ny PBI)
Dokumentation gällande andra personer med
betydandeinflytande i försäljningsrörelsen än aktieägare,
styrelseledamöter och firmatecknare (PBI), tex fullmakt
för en driftchef/butikschef när ändring skett.
Styrkt redovisning över gjorda ekonomiska transaktioner
med anledning av ägarförändringar samt redovisning över
var medel till gjorda köp kommer ifrån.

Egenkontrollprogram (om ändrat).
Verksamhetsbeskrivning (om
ändrad inriktning).
Uppgifter från Skatteverket (F-skattebevis,
Arbetsgivarregistrering, Moms-reg, antal
betalningsuppmaningar senaste 3 åren, restförda
skatteskulder hos KFM de senaste 3 åren,
omprövningsbeslut moms eller arbetsgivaravgifter (för ny
PBI).
Uppgifter från Skatteverket för PBI, inkomst av tjänst tre
(3) senaste åren, uppgift om lämnad deklaration eller
skönbeskattning för tre (3) senaste åren och då om
personen är ej skattregistrerad, är maskinellt
nollbeskattad eller saknas i skattedatabaden för något av
de tre (3) åren, vidare nu aktuella skatteskulder hos
kronofogdemyndigheten, antal betalningsuppmaningar/krav senaste tre (3) åren och restförda skatteskulder hos
kronofogdemyndigheten de senaste tre (3) åren (för ny
PBI).
Uppgifter från Kronofogden (utdrag över registrerade
ärenden de senaste 3 (för PBI).

Övrig anmälan och andra upplysningar

Underskrift
Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande

Datum
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Behandling av personuppgifter - Information om hur Östersunds kommun sparar och
behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, Förordning (EU) nr 2016/679 i
förkortning benämnd GDPR.
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten,
rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av
personuppgifter.
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om Dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn på
verksamhetsutövare, personnummer om enskild firma, utdelningsadress, telefon, mobiltelefon och e-postadress i det
fall dessa sammanfaller för rörelsen och privatperson. Vidare behövs namn och personnummer på personer med
betydande inflytande i försäljningsrörelsen (PBI) - i regel firmatecknare och aktieägare i mindre bolag/ delägare i
HB/KB, för föreningar räknas ordinarie ledamöter i styrelsen som PBI, samt uppgift om vilka juridiska personer
som dessa PBI:er ingår eller har ingått i liksom konkursfrihetsintyg och intyg om näringsfrihet för dessa PBI:er.
Motsvarande uppgifter behövs för en förvaltare som önskar fortsätta rörelsen för sin huvudmans räkning samt för
företrädare för dödsbo som önskar fortsätta rörelsen för dödsbots räkning. Slutligen behövs ekonomiska uppgifter
som utvisar hur köpet/investering gått till samt var ifrån medel kommer.
Uppgifter om ägare (om enskild firma samt företrädare för denne) och PBI:ers, förmyndares och företrädare för
dödsbos vandel kan komma att inhämtas från polismyndigheten. Likaså kan uppgifter komma att inhämtas från
skatteverket och kronofogdemyndigheten för dessa personer inom lämplighetsprövningen liksom inom kommande
tillsyn. Visa uppgifter kan också komma från miljö- och hälsoavdelningen.
Syftet med behandlingen framgår av rättslig förpliktelse och utgör myndighetsutövning så som att behandla Din
anmälan, hålla register över befintliga serveringstillstånd, och utöva tillsyn samt kunna utta ansöknings- och
tillsynsavgifter och slutligen för säker identifiering.
Vi har fått Dina uppgifter från Dig i och med denna anmälan. (Om inte uppgifterna lämnas, är Din anmälan ej
komplett och kan i en förlängning efter påminnelse leda till att försäljningstillståndet återkallas). Vi tillämpar gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla Dina
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande Arkivreglemente för
Östersunds kommun.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med polismyndigheten och i vissa delar med
kronofogdemyndigheten och skatteverket samt med miljö- och hälsoavdelningen.
Vi kan även komma att dela Dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är socialnämnden. Du har rätt att kontakta oss om Du vill ha ut information om de uppgifter
vi har om Dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av Dina uppgifter. Detta gör Du enklast genom att kontakta oss på adress:
Socialnämnden, Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta
Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se. Om Du har invändningar kring vår behandling av
Dina personuppgifter har Du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Det samma gäller
för övriga personer som är personuppgiftsbehandlade enligt ovan i och med behandlingen av ansökan.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd
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Information om när du anmäler en förändring i företaget
Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan
dröjsmål anmälas till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:
−
−
−
−
−
−

Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
Betydande förändringar i en styrelse.
Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.
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