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Bildningsförvaltningen Ansökan om att behålla plats i 
Box 26 förskola i Hammarö kommun 
663 21 SKOGHALL 

Barnet 
Barnets efternamn och tilltalsnamn Personnummer 

Namn på förskola där barnet är placerat 

Vårdnadshavare 1 
Vårdnadshavares namn Personnummer 

Vårdnadshavare 2 
Vårdnadshavares namn Personnummer 

Ny hemkommun 
Ny hemkommun Fån och med 

Skäl till ansökan 

Fylls i om vårdnadshavarna inte bor tillsammans 
 Barnet bor enbart hos vårdnadshavare 1   Barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna 

 Barnet bor enbart hos vårdnadshavare 2  Vårdnadshavare 1 behöver förskoleplats 

 Barnet söker/har en förskoleplats i hemkommunen  Vårdnadshavare 2 behöver förskoleplats 

Namnteckningar 
Ort och datum Ort och datum 

Vårdnadshavare 1 namnteckning Vårdnadshavare 2 namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Vad säger lagen? 

Skollagen (2010:800) 8 kap 13§: 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun 

än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl 
att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att at emot ett sådant 
barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. 

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 

Skollagen (2010:800) 8 kap 17§: 
En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska ersättas för sina 

kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, om mottagandet grundar sig på 
13 § första stycket. 

Även i de fall som avses i 13 § andra stycket ska hemkommunen betala ersättning till den 
mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om något 
annat ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets 
behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen 
förskola. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte 
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 
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Personuppgiftshantering enligt GDPR 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig i denna ansökan, så som 
personnummer, namn, adress. Syftet är för att kunna fullgöra ansökan och placering på 
förskola i Hammarö kommun.  

Utöver de uppgifter du lämnar i denna ansökan kommer vi även att hämta dina 
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid 
all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är för att fullgöra våra skyldigheter av allmänt intresse och 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att barnet inte längre är 
placerad i kommunens verksamhet.  

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra enheter inom 
bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering 
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bin@hammaro.se Du 
når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål på 
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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