
 

 Anmälan om förändringar i ägar- och 
ledningskretsen 

   
  

 
Förändringar i ägar- och ledningskretsen ska anmälan till Håbo kommun senast en månad efter 
förändringen. 
 
Redovisningen ska skickas in till: 
 
Håbo kommun 
Barn- och utbildningskontoret 
746 80 BÅLSTA 
 
Eller: barn.utbildning@habo.se 
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna ta emot en anmälan om en förändring i ägar- och ledningskretsen.  
 
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att kunna ta emot en anmälan om en förändring i ägar- och ledningskretsen 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att bevaras i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens informationshanteringsplan.  
 
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.  
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 kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/. 
 

1 Huvudman 
1a) Uppgifter om huvudman 
Huvudman, namn 

      
      
Organisationsnummer/Personnummer Organisationsform 

            
Adress Postadress 

            
E-postadress Telefon mobil 

            

 

1b) Kontaktperson/Ombud 
Kontaktperson/Ombud, namn 

      
      
Telefon mobil E-postadress 

            

 
 
2) Förändringar i ägar- och ledningskrets 

Namn Personnummer Position eller befattning 

                  

                  

                  



2 
 

 
 
3) Underskrift  
Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är korrekta. 

Underskrift  
Ort och datum  

      
Behörig firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande 
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