
 

ANSÖKAN 
samhällsorientering för nyanlända i 
Hällefors kommun 

Sida 
1(2) 

 
 
 

Datum   

 
 Skickas till: 

Hällefors kommun 
Vuxenutbildningen 
712 83 Hällefors 

 
 
Information om deltagare 
Förnamn och efternamn 

 
Personnummer 

 
Gatuadress 

 
Nationalitet 

C/o adress Modersmål 

Postnummer och ort 

 
Andra språk som personen kan delta i kursen på 

Telefon E-postadress 

 
 

Omfattas av sekretess  Ja  Nej  

 Omfattas av lagen om samhällorientering för vissa nyanlända invandrare lag 2013:156 

 Omfattas inte av målgruppen enligt lag 2013:156 men bör erbjudas kurs om förutsättningarna gör det möjligt 

 Etableringsplan 

 

Fylls i av handläggare i hemkommunen 
Anmäld av 

Kommun 

Telefon 

E-post 

 
  



  2 
 
Behandling av personuppgifter 
 
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, personnummer, mejladress samt 
telefonnummer för att kunna hantera din anmälan till samhällsorientering för nyanlända. 
 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har rätt 
att använda dina personuppgifter eftersom kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda samhällsorientering 
till vissa nyanlända samt kunna intyga att du har genomfört utbildningen när den avslutats. Dina 
personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland 
innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 
 
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med SO-kansliet i Karlskoga kommun som 
samordnar utbildningen för flera kommuner i länet. 
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun 
har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast 
görs det på kommun@hellefors.se. 
 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se.  
 
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.  Länk till Datainspektionen 
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