
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Begäran registerutdrag från Karlskoga kommun 

med stöd av artikel 15, Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 2016/679 
 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ett registerutdrag 

om behandling av dina personuppgifter. Vid begäran behöver vi säkerställa din 

identitet. Då vi inte har någon e-tjänst där vi elektroniskt kan säkerställa din 

identitet så kommer vi hantera det på följande sätt: 

 

 Begäran ska undertecknas av dig och skickas in till den nämnd du begär ut 

registerutdrag ifrån. Registerutdraget skickas i regel ut inom en månad från 

begäranstillfället. Om det tar längre till ska du få information om det samt 

av vilken orsak fördröjningen beror på. 

 Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress. 

Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter så kommer 

uppgifterna att skickas med rekommenderad post. 

 Om vårdnadshavare för minderåriga barn begär ut registerutdrag så ska 

båda vårdnadshavarna underteckna begäran. Om vårdnadshavare bor på 

olika adresser så kommer registerutdraget skickas till den adress där barnet 

är folkbokfört. 

 Om du istället önskar hämta ut ditt registerutdrag i kommunhuset så 

behöver en överenskommelse ske om datum och tid så att handläggare 

kan lämna ut uppgifterna och säkerställa identitet. Du kommer därför 

behöva visa legitimation vid mottagandet av uppgifterna. 

 Kontaktuppgifter till nämnderna hittar du på nästa sida. 

 

Ange vilken/vilka nämnd/nämnder 

och vilken information du begär 

registerutdrag om 

 

Nämndens/nämndernas namn 

 

 

 

 

 

 

Ange vad begäran består i, exempelvis 

namn, kontaktuppgifter, personnummer 

 

 

 

 

http://karlskoga.se/


 

 

Uppgifter om den som begär 

registerutdrag 

Om vårdnadshavare begär om minderårigt 

barn är det barnets uppgifter som ska anges. 

 

Namn 

 

Personnummer 

Adress 

 

Postnummer/ort 

E-postadress 

 

Telefonnummer 

 

 

Underskrift av den/de som begär 

utdraget 

 

Ort och datum 

 

 

 

Underskrift 

 

 

Underskrift 2 (vid två vårdnadshavare) 

Namnförtydligande 

 

 

Namnförtydligande 

 

Information gällande personuppgiftsbehandling - GDPR 

För att kunna hantera begäran av registerutdrag så behöver Karlskoga kommun 

behandla personuppgifter om dig. Vid begäran lämnar du uppgifter om namn, 

adress och personnummer.  

 

Personuppgifterna behandlas med stöd enligt artikel 6.1 punkt c1 i 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

 

Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som 

behandlingen är aktuell. Därefter kommer de att gallras om inte annan 

lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas.  

 

Den registrerade har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära information om 

de personuppgifter som behandlas hos Karlskoga kommuns nämnder. 

Informationen skickas normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en 

månad kommer den registrerade att få information om skälet till förseningen.  

 

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas. Den 

som anser att det finns felaktiga uppgifter kontaktar den nämnd som behandlar 

personuppgifterna.  

 

                                                 
1 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 



 

 

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att 

personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till den 

registrerade på ett IT-medium (dataportabilitet). Uppgifterna som behandlas 

inom kommunens olika verksamheter kan oftast varken begränsas eller raderas.  

 

Kontakt, begäran av registerutdrag, begäran av rättning felaktiga 

uppgifter:  

Kommunstyrelsen 

Socialnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Gymnasienämnd 

Kultur- och föreningsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Folkhälsonämnd 

Valnämnd 

Myndighetsnämnd 

 

Postadress till nämnderna 

Karlskoga kommun 

(ange nämndens namn) 

691 83 Karlskoga 

 

Mer information om Karlskoga kommuns dataskyddsarbete hittar du på 

kommunens hemsida, http://karlskoga.se/Kommun--politik/Sa-behandlar-

kommunen-personuppgifter.html.  

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna är respektive 

nämnd. Karlskoga kommuns nämnder har utsett Erica Skyllkvist till 

dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är 

dataskyddsombud@karlskoga.se.   

 

Erica Skyllkvist 

Dataskyddsombud 

 

 
 


