
Ansökan för samhällsorientering/ Application of orientation about 
swedish society

Personuppgifter/Personal data
Personnummer (år, månad, dag, nr)/Personal Identity Number (year, 
month, day, no)

Uppehålls- och arbetstillstånd (år, månad, dag)/Residence Permit 
(year, month, day)

Förnamn/First name Efternamn/Surname, family name

Adress/Address c/o address

Postnummer/Area code Postadress/Postal address

Telefon, mobil/Phone, mobile E-postadress/E-mailaddress

Ankomstår till Sverige/Year of arrival in 
Sweden

Nationalitet/Nationality Hemspråk/First language

Övriga språk/Other languages
Språk/Languages Kunskap/Knowledge

God/Good Medel/Average Liten/Little

1. 

2. 

3.

Nuvarande arbete och studier/Current work and education 
Ange dag och tid, samt var du arbetar eller studerar/State day and time, and also where you work or study:

Uppdaterad 12 oktober 2022
Sida 1 (2)

Socialförvaltningen Besöksadress: Telefon växel: Webbplats: E-post: 
Mora kommun  Kyrkogatan 22A 0250-260 00 www.morakommun.se integration@mora.se 
792 80 Mora



Sida 2 (2)

Socialförvaltningen Besöksadress: Telefon växel: Webbplats: E-post: 
Mora kommun  Kyrkogatan 22A 0250-260 00 www.morakommun.se integration@mora.se 
792 80 Mora

 Information om behandling av personuppgifter 
 Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens 
 verksamhetsområde.  
 Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och  
 ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
 Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.  
 För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. 
 Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se/personuppgifter 

Jag tillhör etableringsreformen/ I participate in the establishment reform 

   Ja, sedan/Yes, since:__________________ (år, månad/year, month)    Nej/No

The General Data Protection Regulation (GDPR) 

   Jag godkänner att mina personuppgifter registreras av Integrationsenheten, Socialförvaltningen Mora 
kommun och Viadidaktnämnden Katrineholms kommun enligt The General Data Protection Regulation (GDPR)/ 
I admit that my personal data is registered by the Integrationsenheten, Socialförvaltningen Mora kommun och 
Viadidaktnämnden Katrineholms kommun, according to the european law regarding personal data The General Data 
Protection Regulation (GDPR). 

Underskrift/Signature 
Datum/Date Ort/City

Underskrift/Signature

Skicka ansökan till/Send application to: 
Mora kommun
Integrationsenheten
792 80 Mora

Eller e-postadress/Or to following e-mailaddress: 
integration@mora.se

Ansökan mottagen av administratör/Notification received by 
Datum/Date Namn/Name

http://www.morakommun.se/personuppgifter 
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