
Socialförvaltningen
soc@salem.se

FINANSIERINGSPLAN

KOSTNADER för verksamhetens igångsättande Kronor:

Köpeskilling (priser för inköp av verksamheten exkl andelar)

Köp av andelar/aktier i bolaget

Hyra (bifoga hyresavtal)

Övriga kostnader

SUMMA FINANSIERING ______________________

FINANSIERING av kostnader Kronor:
Lån från bank (namn på bank)

Lån från privatperson (namn på privatperson och personnummer)

Övrig finansiering (namn och personnummer)

Egen insats

SUMMA FINANSIERING ______________________

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: soc@salem.se Org nr: 212000-2874 
Besök: Säby Torg 16 och Sanatorievägen 20, Salem   Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

ÄGARE

Namn på butik Webbadress eller motsvarande

Bolagsnamn Organisationsnummer

KONTAKTPERSON
Namn Telefonnummer E-post

Ort och datum Underskrift av sökanden (firmatecknare) Namnförtydligande

UNDERSKRIFT



Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge  Telefon: 08-532 598 00 E-post: soc@salem.se  Org nr: 212000-2874  
Besök: Säby Torg 16 och Sanatorievägen 20, Salem   Fax: 08-532 598 87  Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569

Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i
samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett
dataregister med ändamål att kommunen ska fullgöra sitt tillsynsansvar. Mer information finns på 
 kommunens hemsida: https://www.salem.se/kommun--politik/personuppgifter/.

Om du vill läsa mer om vad lagen och förarbetena säger om märkning och produktpresentation hittar du 
information här:

Lag: 3 kap. 1-6 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Förordning: 2 kap. 9–14 §§ och 3 kap. 9–12 §§ förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter
Föreskrifter: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformningen av hälsovarningarnas placering på
förpackning av tobaksvaror, HSLF-FS 2016:46, Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, HSLF-FS 2018:41 (3 kap. 1 §)

Förarbeten:
●  Regeringens proposition 2017/18:156, Ny lag om tobak och liknande produkter
●  Regeringens proposition 2016/17:132, Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om 

e-cigaretter
●  Regeringens proposition 2015/16:82, Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförande 

av EU:s tobaksproduktdirektiv
●  Regeringens proposition 1992/93:185, om tobakslag
●  Regeringens proposition 1975/76:49 med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på 

tobaksvaror
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