
Arvidsjaurs kommun Anmälan 
Árviesjávrien kommuvdna utsedda serveringsansvariga personer 

Postadress Telefon Telefax E-post Org nr Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-137 40 kommun@arvidsjaur.se 2120002650 5143-7903 

Tillståndshavare/sökande 
Organisationsnummer Bolagets/sökandes namn 

Serveringsställe 
Serveringsställets namn Restaurangnummer 

Gatuadress Postnummer Postort 

Serveringsansvariga (samtliga vid anmälningstillfället, även tidigare anmälda) 
Namn Personnummer 

Underskrift 
Underskrift av anmälaren Namnförtydligande Datum och ort 

Uppgifter som lämnas i samband med anmälan registreras i tillståndsgivarens dataregister/verksamhetsstöd. 

Anmälan skickas till Arvidsjaur kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 
933 81 ARVIDSJAUR 

Enligt alkohollagen ska tillståndshavaren anmäla till kommunen den eller de personer som har 
utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker. Tillståndshavaren eller av denne utsedd 
serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under 
hela serveringstiden. Den som utses till serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för 
uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper om omständigheter i övrigt. Endast den som är 
anställd av tillståndshavaren eller som inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller 
serveringspersonal. Restauranger och restaurangskolor med serveringstillstånd får efter 
överenskommelse med skolan anlita restaurangskolans elever i utbildningssyfte. 



Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-
uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs 
dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med 
leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden 
överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs 
regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem 
enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  Du/ni kontaktar förvaltningschef 
Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror 
att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. 
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se 
eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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