Ansök om förskoleplats för barn som är bokförd i annan
kommun
Ansökan skickas till Barn- och skolförvaltningen (se adress nedan).

OBS! En blankett per barn.

Barn

Barnets namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Nuvarande förskola och kommun

Folkbokföringskommun

Eventuell ny adress

Eventuell ny folkbokföringskommun

Datum för flytt till ny adress

Vårdnadshavare

Datum för ändring i folkbokföring

Vårdnadshavare, namn

Personnummer

E-postadress

Telefon, dagtid

Gatuadress

Postnummer

Vårdnadshavare, namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Ort

Telefon, dagtid

Ort

Mobiltelefon
Ort

Mobiltelefon

Önskemål
Önskad förskola

Ange skäl (om utrymmet är otillräckligt, använd baksidan)

Under följande tid

Namnteckning
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Vårdnadshavare, namnteckning

Fylls i av Barn- och skolförvaltningen
Mottaget datum

Underskrift personal

Underskrift handläggare

Beslut av mottagarkommun
Mottagande av barn från annan
kommun:
Beviljas

Beviljas inte

Postadress
Barn- och skolförvaltningen
Box 41, 221 00 Lund

Underskrift

Mottagande enligt
Skollagen

Telefon

Motivering till beslutet, samt hänvisning till lagparagraf:

Särskilda skäl

Övriga skäl

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon medborgarcenter
046-359 50 00

barnomsorg@lund.se
www.lund.se
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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.
Information om hantering av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftshantering. Läs mer på www.lund.se/gdpr.

kommunens

bestämmelser för

Personuppgiftsansvariga: Barn- och skolnämnden i Lunds kommun.

Postadress
Barn- och skolförvaltningen
Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon medborgarcenter
046-359 50 00

barnomsorg@lund.se
www.lund.se

