Ansökan om förskoleplats inom Lunds kommun för barn folkbokförd i annan kommun
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Folkbokföringskommun

Ev. ny adress

Ev. ny folkbokföringskommun

Datum för förflyttning

Datum för folkbokföring

Nuvarande placering

Förskola

Kommun

Vårdnadshavare

Efternamn och tilltalsnamn

Tfn hem

Adress

Tfn arbete

Efternamn och tilltalsnamn

Tfn hem

Adress

Tfn arbete

Önskemål

Önskad förskola

Under följande tid

Skäl till önskemål

Ange skäl

160419

Barn

Om utrymmet är otillräckligt, använd baksidan!
 Kväll, helg, natt Röda Stugan

 behov av särskilt stöd

Ange omfattning:

Ange omfattning och beskriv stödets
karaktär:

Underskrifter av

Datum

Datum

Vårdnadshavare

Underskrift

Underskrift

Beslut av mottagarkommunen
Mottagande av barnet

Datum

Underskrift

Telefon

 Beviljas
 Avslås

Mottagande enligt
Särskilda skäl

Skollagen

 Övriga skäl 

Motivering:

Expedieras till Barn- och skolförvaltningen, Lund stad eller Lund Öster som upprättar avtal med hemkommunen.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Tel: 046-356550, 046-358303, 046-358321, 046-358376
Internet: www.lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Fritidsgatan 2, 247 34 SÖDRA SANDBY
Tel: 046-358244, 046-356756
Internet: www.lund.se

SKOLLAGEN
Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrars rättigheter när det gäller förskola,
fritidshem, förskoleklass samt grundskola. Hemkommunen (där barnet/eleven är folkbokförd) svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds plats i förskola/fritidshem, anvisas
plats i förskoleklass eller erbjuds placering i grundskola.
Utdrag ur skollagen (SFS 2010:800)
Förskola 8 kap
Hemkommunens ansvar
12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det.
Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om
att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för.
Mottagande i en annan kommun
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.
Interkommunal ersättning
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 hemkommunen 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.

