
 

Begäran  om  registerutdrag 
förekomst  i  socialregister. 
Begäran  om  att  ta  del  av 
handlingar. 

Social- och  omsorgsförvaltningen 

Du  har  möjlighet  att  få  ett  registerutdrag  som  visar  eventuell förekom st  i S ocial- och 
omsorgsnämndens  eller  Arbetsmarknadsnämndens  register  avseende  dig  själv  eller  barn 
som  du  är  vårdnadshavare  för. 

Det  går  också  att  begära  kopior  på  handlingar.  Kopior  av  handlingar  kan  innebära  en  avgift 
enligt  kommunens  taxa.  Detta  avgörs  av  respektive  förvaltning.  Du  informeras  om  eventuell 
avgift  innan  handlingar  skickas. 

Om  uppgifterna  du  begär  är  sekretessbelagda  kan  du  få  avslag  på  din  begäran. 

Dina  uppgifter 

Förnamn Efternamn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Barn  för  vilket  begäran  avser
	
	

Förnamn Efternamn Personnummer 

Ange  vad  du  önskar ta   del  av 

Generellt  registerutdrag  som  visar  förekomst  i socialtjänstens   register 

Sammanställning  av  utbetalt  ekonomiskt  bistånd 

Kopior  av  handlingar  ur  personakt  avseende  individ- och  familjeomsorg 

Kopior  av  handlingar  ur  personakt  avseende  ekonomiskt  bistånd 

Kopior  av  handlingar  ur  personakt  avseende  familjerätt 

Kopior  av  handlingar  ur  personakt  avseende  funktionsvariation  (LSS/SoL)

Annan  uppgift 

 

Annan uppgift,ange vad 

Ange tidsperiod 

De  senaste  fem  åren 

De  senaste  två  åren 

Annan  tidsperiod: 

Annan tidsperiod ,ange vilken 
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    Hur vill du få svar? 

Personligen  efter  legitimering,  hämta  i S ocial- och  omsorgsförvaltningens  reception 
på  Barnhemsgatan  2 

Skickat  till folkbokföringsadress  

       Skickat med rekommenderad post (hämtas på postutlämningsställe efter legitimering) 

Övrig  information 

Lämna  din  blankett  till något   av  Kontakt  Linköpings  kontor: 

Huvudbiblioteket: Östgötagatan  5 

Skäggetorp: Skäggetorps  centrum  1  A 

Berga: Herrgårdsgatan  3  A 

Blanketten  kan  också  skickas  eller  lämnas  till S ocial- och  omsorgsförvaltningen  på 
Barnhemsgatan  2. 

Postadress 
Social- och  omsorgsförvaltningen 
Box  356 
581  03  Linköping 

Gallring  och  återkoppling 

Din  begäran  finns  kvar  i två   månader  efter  att  ditt  ärende  behandlats.  Har  du  nekats  att  ta 
del av   uppgifter  på  grund  av  sekretess  så  finns  din  begäran  och  eventuellt  beslut  om 
sekretess  kvar  tills  överklagandetiden  löpt  ut  eller  till att   dom  från  förvaltningsdomstol vunnit  
laga  kraft. 
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