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Begäran om registerutdrag  
Jag begär, med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen GDPR, besked 
om vilka personuppgifter Härryda kommun behandlar om mig. 
 

Personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer (12 siffror) 

Adress (folkbokföringsadress) Postnummer och ort (folkbokföringsadress) 

Telefonnummer E-postadress 

 

Jag söker registerutdrag för tiden 

☐ Från och med år/mån/dag ________ till och med år/mån/dag _________ 

 

Jag begär registerutdrag inom följande område (välj ett eller flera) 

☐ Sektorn för samhällsbyggnad 
☐ Byggfrågor och detaljplaner 
☐ Trafik 
☐ Mark och bostad 
☐ Miljö- och hälsoskydd 
☐ Vatten, avlopp och avfall

☐ Sektorn för socialtjänst 
☐ Socialtjänst 
☐ Alkoholtillstånd 

☐ Sektorn för utbildning och kultur  
☐ Förskola och pedagogisk omsorg 
☐ Grundskola och grundsärskola 
☐ Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
☐ Vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI 
☐ Kultur 
☐ Fritid och idrott
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☐ Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
☐ Kommunens fastigheter 
☐ Kommunens fordonscentral 
☐ Kommunens kontaktcenter och växel 
☐ Kommunens IT-drift 
☐ Kommunens måltidsservice 
☐ Kommunens städservice 
☐ Kommunens säkerhetsarbete

☐ Utvecklingsfunktionen 
☐ Näringsliv 
☐ Kommunikation  
☐ Kansli 
☐ Digital utveckling 
☐ Agenda 2030 

☐ Ekonomi och upphandling 
☐ Personal 
☐ Utdrag från samtliga områden

Information om utlämning av registerutdrag 

☐ Jag vill få registerutdraget skickat med rekommenderad post till min 
folkbokföringsadress. 

☐ Jag vill hämta registerutdraget i receptionen på kommunhuset i 
Mölnlycke. 
Observera att du behöver legitimera dig när du hämtar ut registerutdraget. 
 
Underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Ifylld blankett lämnas till receptionen på kommunhuset i Mölnlycke eller 
skickas med post till Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke. 
 
Härryda kommun kommer att behandla din begäran om registerutdrag inom 
en månad. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två 
månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antal inkomna 
begäranden. Om de begärda uppgifterna av någon anledning inte kan lämnas 
ut kommer du att få besked om det. 
 

Ifylles av Härryda kommun 

☐ Giltig legitimation 

 

Underskrift Härryda kommun 
Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

 


