
Inkom den......................Sign............. 
 
 
 
 
 
 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 
651 84 KARLSTAD 

ANSÖKAN OM PLATS I FÖRSKOLA 
för barn folkbokfört i annan kommun 

 

Skollagen 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 ta 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. 
Växelvis boende 
Att ett barn bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner är inte ett särskilt skäl att få gå växelvis i de olika 
kommunernas verksamheter 

 
 

BARNET Namn Personnummer 

Adress Postnr Ort 

  
Annat modersmål än svenska Ange vilket: 

 
VÅRDNADS- 
HAVARE 1 

Namn Personnummer Telefon bostad 

Adress Postnr Ort 

E-postadress Mobiltelefon 

Arbetsplats/utbildningsanstalt Telefon 

Vid önskat placeringsdatum är jag: □ Aktivt arbetssökande □ Föräldraledig □ Studerande □ Sjukskriven/sjukersättning 

 
VÅRDNADS- 
HAVARE 2 

Namn Personnummer Telefon bostad 

Adress Postnr Ort 

E-postadress Mobiltelefon 

Arbetsplats/utbildningsanstalt Telefon 

Vid önskat placeringsdatum är jag: □ Aktivt arbetssökande □ Föräldraledig □ Studerande □ Sjukskriven/sjukersättning 

 

IFYLLES OM VÅRDNADSHAVARNA INTE SAMMANBOR 
 

Barnet bor enbart hos vårdnadshavare 1 Barnet bor enbart hos vårdnadshavare 2 

Barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna 

Vårdnadshavare 1 behöver barnomsorg Vårdnadshavare 2 behöver barnomsorg 

Barnet söker/har en barnomsorgsplats i hemkommunen 

 
 
 

201102 Uppgifter om önskad placering lämnas på nästa sida 



INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Uppgifterna som lämnas på denna blankett registreras i barn- och ungdomsförvaltningens datasystem för kö- och placeringsadministration. 
Uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd och vårdnadshavare hämtas från Riksskatteverket. Ytterligare uppgifter som behövs 
för kö, placering och debitering registreras av handläggare på skolområdet. Som underlag används de blanketter du lämnar till oss, som 
t ex intresseanmälan, inkomstredovisning m.m. 

Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen. 
Uppgifterna i systemet är offentliga, vilket innebär att de kan lämnas ut till den som så önskar. Utlämnande sker dock inte utan 
sekretessprövning, vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det skulle kunna orsaka skada eller men för den som berörs.  
Du har rätt att en gång om året få kostnadsfri information om vad som finns registrerat om dig. Du kan också begära rättelse om du 
upptäcker att någon uppgift om dig är felaktig. 
Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till handläggaren på ditt område eller till barn- och 
ungdomsförvaltningens personuppgiftsombud. 

ÖNSKEMÅL OM PLACERING 
START FÖR INSKOLNING 
(Räkna med att inskolningen tar minst 14 dagar) 

År Mån Dag 

 
PLACERING 
Alt Skolområde Förskola (x eller namn) 

1   

2   

3   

4   

 
BERÄKNAD NÄRVAROTID 
Snittid per vecka tim 

 
SKÄL TILL ANSÖKAN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Vårdnadshavares underskrift 
 
 

 

 
 


