Ansökan om att behålla plats i förskola vid folkbokföring i annan kommun (8 kap.13 § skollagen)
Barnets namn

Personnummer

Nuvarande adress

Postadress

Ny adress

Ny Postadress

Ny adress gäller från och med (ÅÅMMDD)

Vårdnadshavares/platsinnehavares namn
Telefon

Personnummer
E-post

Vårdnadshavares namn
Telefon

Personnummer
E-post

Barnets placering
Förskolans namn
Orsak till plats i Sundsvalls kommun
Vårdnadshavare arbetar i S-valls kommun 

Ange arbetsplats:

Vårdnadshavare arbetar i S-valls kommun 

Ange arbetsplats:

Bor nära kommungränsen 

Växelvis boende i två kommuner 

Väntar på plats i den nya hemkommunen 

Annan orsak:

Läs mer på nästa sida.
Jag intygar att uppgifterna är riktiga

____________________________________________
Ort och datum

______________________________________________
Vårdnadshavares underskrift

____________________________________________
Ort och datum

______________________________________________
Vårdnadshavares underskrift

Skicka ansökan till: Barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 SUNDSVALL

Fastställd Barn och utbildning december 2016, reviderad februari 2019

Information
Ansökan vänder sig till dig som flyttar till en annan kommun och vill behålla barnets plats i
kommunal förskola i Sundsvalls kommun.

Vad händer när jag skickat min ansökan till Barn- och utbildningskontoret
När vi tagit emot din ansökan informerar vi din nya hemkommun om att du önskar behålla
ditt barns plats i Sundsvalls kommun. Informationen sker skriftligt och hemkommunen ska
svara oss om de tillstyrker ansökan om plats eller inte.
När vi fått svar från din nya hemkommun beslutar vi om ditt barn får behålla platsen här hos
oss eller inte. Både du och hemkommunen får besked om vilket beslut vi fattat.
Vårdnadshavare med olika folkbokföringsadresser

Om du och barnets andra vårdnadshavare inte bor tillsammans måste ni vara överens om
ansökan och underteckna den bägge två. Beslutet skickar vi till bägge vårdnadshavarna.

Vad säger lagen
8 kap 13 § skollagen

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 te 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.

För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(EU 2016/679), se dokumentets sista sida.

