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Begäran om allmän handling
Instruktion
1. Fyll i blanketten på nästa sida.
2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan.

Vad händer nu?
När du lämnar in en begäran om allmän handling har du rätt att vara
anonym.
Vi kan ändå behöva kontakta dig för att förtydliga någon del av din begäran
och i så fall behöver vi dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i dina
kontaktuppgifter i blanketten på nästa sida.
Vi sparar inte dina kontaktuppgifter eller blanketten med din begäran om
allmän handling när utlämningen är klar och du har tagit del av
handlingarna.
Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en sekretessprövning. En
sekretessprövning innebär att vi prövar om handlingen eller handlingarna
som du har begärt ut innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av
sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i
handlingen innan du kan ta del av den.
Sekretessprövningen påbörjas omedelbart när din begäran inkommit till DO
men kan ta olika lång tid beroende på hur många handlingar som begäran
omfattar.
DO behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs
om hur vi behandlar dina personuppgifter och om allmänna handlingar på
vår webbplats, http://www.do.se/personuppgifter-offentlighet/.
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Blankett för begäran om allmän handling
Beskriv ärendet
Ett ärende kan bestå av flera olika handlingar, till exempel tips- och
klagomålsformuläret, beslut och yttrande. Beskriv så detaljerat som möjligt
vilka handlingar eller uppgifter som du vill ta del av så att vi kan ta fram de
handlingar du vill ha. Skriv diarienummer om du vet det.

Hur vill du ta del av begärda handlingar?
Jag vill ta del av handlingarna per e-post.
Vi kan skicka handlingar från DO via säker e-post. För att du ska kunna ta emot handlingar via säker e-post behöver vi
en e-postadress och ett mobilnummer. Enligt Avgiftsförordningen SFS 1992:191, 4§ 8 tar vi betalt när vi skickar
handlingar med e-post Avgiften är 50 kronor för 10 filer och därefter 2 kronor per fil.
Fyll i e-postadress och mobilnummer:

Jag vill att DO postar handlingarna till mig.
Enligt Avgiftsförordningen SFS 1992:191, måste vi ta betalt när vi skickar handlingar om det är fler än 9 sidor. Avgiften
är 50 kronor för 10 sidor och därefter 2 kronor per sida, plus porto.
Fyll i postadress och eventuell fakturaadress:

Jag vill ta del av handlingarna i DO:s lokaler i Solna.
Att läsa handlingar i DO:s lokaler är gratis. Så fort sekretessprövningen är klar kontaktar vi dig om en tid som du får
komma och läsa handlingarna. Fyll i kontaktuppgift nedan, exempelvis e-postadress eller telefonnummer.
Kontaktuppgift:

Hur vill du att vi kontaktar dig om vi har frågor om din begäran?
Fyll i telefonnummer, e-postadress eller postadress
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Tid och datum för begäran:
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