Begäran om registerutdrag

Blanketten skickas till:
Begäran avser:
Älmhults kommun
Att: dataskyddsombud
Box 500
34323 Älmhult

Mig själv
Barn jag är vårdnadshavare för

Personuppgifter
Namn på den person som begäran gäller

Personnummer (12 siffror)

Postadress

Postnummer

Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

☐ Ja

Jag är/har varit anställd/förtroendevald i Älmhults kommun

☐ Nej

Klicka i nedan vilken/vilka nämnder du begära registerutdrag ifrån
Se information om respektive nämnds verksamhet på sida 2

☐ Kommunstyrelsen

☐ Socialnämnden

■ Miljö- och byggnämnden
☐

☐ Utbildningsnämnden

☐ Valnämnden

■ Kultur- och fritidsnämnden
☐

☐ Tekniska nämnden

☐ Överförmyndarnämnden

☐ Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för
behandlingen är respektive nämnd i Älmhults kommun. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot
Dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via dataskyddsombud@almhult.se.
Din ansökan är en allmän handling när den inkommer till Älmhults kommun.
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Information om kommunens nämnder
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning och samordning av Älmhults kommun. Inom
Kommunstyrelsen finns verksamheter som tillhandahåller tjänster som rör anställning, IT, kansli, administration,
ekonomi, kommunikation samt arkiv.

Kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteksverksamhet samt olika typer av kulturverksamhet som till exempel
teater, utställningar samt aktiviteter med föreningar. Nämnden ansvarar också för fritidsverksamhet med
ungdomsgård, naturområden, idrottsanläggningar, idrottsskola med mera. Nämnden ansvarar också för hantering
av föreningsbidrag.

Miljö- och byggnämnden:
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt
myndighetsutövning inom en rad områden. Dessa omfattar bland annat bygglovsprövning, miljötillsyn,
livsmedelstillsyn och hälsoskydd.

Socialnämnden:
Socialnämnden hanterar och ansvarar för vård och omsorg, omsorg för personer med funktionsvariation, individoch familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vägar och parker, vatten och avlopp,
räddningstjänst, kostverksamhet samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Utbildningsnämnden:
Utbildningsnämnden hanterar uppgifter om barn och elever som nu går eller som nyligen har gått i våra förskolor
och skolor. Även kommunal vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning samt uppdragsutbildning omfattas av
detta. Utbildningsnämnden kan även ha information om barn eller elevers vårdnadshavare, personal inom
verksamheterna samt de som på annat sätt varit i kontakt med myndigheten. Äldre uppgifter om exempelvis betyg
förvaras hos kommunstyrelsen i arkivet.

Valnämnden:
Valnämnden ansvarar för att genomföra val till riksdagen, kommun och landsting samt val till Europaparlamentet.
Nämnden svarar också för att genomföra nationella eller kommunala folkomröstningar.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor:
Nämnden har ansvar för det som kommunerna enligt gällande lagstiftning ansvarar för inom det familjerättsliga
området. Ansvaret omfattar rådgivning, samarbetssamtal, yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge,
utredningar om vårdnad boende och umgänge, faderskap, namnärenden samt adoptioner. Den gemensamma
nämnden för familjerättsliga frågor är ett samarbete mellan kommunerna i Älmhult, Markaryd och Ljungby. Älmhult
är värdkommun för familjerätten och nämnden ingår i Älmhult kommuns organisation.

Gemensamma överförmyndarnämnden:
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares
och gode mäns förvaltning. Älmhults kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby
och Markaryds kommuner. Ljungby är värdkommun för nämnden. Handläggare från Ljungby kommun har hand
om administrationen av nämndens verksamhet.

Mer information om nämnderna:
Om du vill veta mer om vilka verksamheter som finns under respektive nämnde kan du besöka sidan om nämnder
på almhult.se.

