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Ulricehamns kommun 
523 86 Ulricehamn 

För att vi ska kunna hantera din begäran måste vi bekräfta din identitet. Du har bara rätt 
att göra registerutdrag för dig själv eller barn som du är vårdnadshavare för. Om barnet 
har två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten.

Registerutdraget kommer du att kunna hämta personligen i Stadshuset i Ulricehamn, mot 
uppvisande av identifikation, alternativt så skickas det till din folkbokföringsadress med 
rekommenderat brev

Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad. Om vi av någon anledning inte 
kan ta fram ett registerutdrag inom denna tid, så får du besked om det. 

Du kan inte skicka in din begäran via e-post, du måste skriva under den och posta den till 
kommunen eller lämna din ansökan i stadshusets reception. 

 Jag vill hämta ut registerutdraget personligen i stadshuset 

 Jag vill ha registerutdraget hemskickat  

Jag önskar endast information om  en viss tidsperiod, ange vilken 

Personnummer 

Förnamn och efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnummer Ort 

 Jag vill ha information om vilka personuppgifter om mig som ni behandlar. 

 Jag är vårdnadshavare och vill ha information om vilka personuppgifter om mitt barn som 
ni behandlar. (Du måste göra en begäran per person så om du vill ha information om dig och 
ditt/dina barn behöver du fylla i fler blanketter).  

Telefonnummer 
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Ulricehamns kommun 
523 86 Ulricehamn 

Barnets namn 

Barnets personnummer 

Ulricehamns kommun ansvarar för samhällsviktiga uppgifter inom många olika områden, allt 
från kultur till infrastruktur. Det finns ingen sammankoppling mellan merparten av dessa 
områden och alltså inget sätt att enkelt söka fram i vilket/vilka verksamheter som just du 
förekommer. Sökningar måste göras i varje enskild verksamhet. Tänk därför noga igenom 
vilka uppgifter som du har behov av. 

Jag vill veta vilka uppgifter om mig/mitt barn som behandlas av: 

 Sektor service (kommunservice, kultur- och fritid, fastighet, kost samt it) 

 Sektor lärande (förskola, grundskola, Tingsholm) 

 Sektor välfärd (beställning- och kvalitet, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg) 

 Sektor miljö och samhällsbyggnad (bygg, miljö, plan, exploatering) 

 Kommunledningsstab (ekonomifunktionen, kanslifunktionen, kommunikationsfunktionen, 
personalfunktionen) 

Datum Namnunderskrift 

Underskrift vårdnadshavare 1 

Underskrift vårdnadshavare 2 
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