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Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen Västra 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Anmälan  
registertecknare  

206  

Skicka alltid med protokoll från styrelsemöte där 
registertecknare utsågs 
Tänk på att den som är firmatecknare inte  
automatiskt är registertecknare  
Om ni vill anmäla fler registertecknare kan ni fylla i 
fler blanketter 

Skicka anmälan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Anmälan och/eller avanmälan av registertecknare för stiftelse 

Registertecknare 
För att kunna använda länsstyrelsernas  e-
tjänster för  stiftelser  måste stiftelsen utse 
och anmäla en eller flera registertecknare.   
Registertecknaren är den person som  
representerar stiftelsen vid användandet av  
länsstyrelsernas e-tjänster.  
Registertecknaren loggar in i e-tjänsterna 
med BankID  eller e-legitimation.   

Du som är ordförande, styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant är automatiskt behörig till 
våra e-tjänster och behöver inte anmäla dig 
som registertecknare. 

Behandling av personuppgifter 
Länsstyrelsen kommer att registrera  
registertecknaren i stiftelseregistret. Det innebär  
att uppgiften databehandlas och blir offentlig.  
Uppgiften kommer inte att framgå av stiftelsens  
registreringsbevis. I samband med att  
registertecknaren använder e-tjänsterna 
kontrolleras att denne har rätt att använda e-
tjänsterna för stiftelsens räkning samt att e-
legitimationen är giltig.  

Stiftelse 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-post Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefon 

Anmälan av registertecknare (1) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefon 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

  
  

 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

   

  

 

  
  

  

   
   

  
  

  
 

  

  

 
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras och behandlas i samband med att e-tjänsterna 
används 

Datum Underskrift av registertecknaren 

Anmälan av registertecknare (2) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefon 

Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras och behandlas i samband med att e-tjänsterna 
används 

Datum Underskrift av registertecknaren 

Avgående registertecknare 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Underskrift av styrelseledamot eller firmatecknare för förvaltare 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Så här hanterar vi dina personuppgifter   
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på  www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 28

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Underkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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