Bildningsförvaltning
Förvaltningskontoret

Ansökan om skolgång i Motala kommun för elev
som är folkbokförd i annan kommun
Enligt Skollagen 10. kap 25-28 § har en elev rätt att bli mottagen i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola i en annan kommun med hänsyn till sina personliga förhållanden. Innan kommunen fattar sitt
beslut ska hemkommunen (folkbokföringskommunen) yttra sig.
Elevuppgifter
Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Avlämnande och mottagande skola
Avlämnande skola, namn och ort

Nuvarande klass

Önskemål om mottagande skola

Årskurs

Skäl för ansökan

Önskas fritidsplats
Ja

Från och med

Nej

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Eleven kommer att bokföra sig i Motala kommun
Ja, eleven kommer att folkbokföra sig i Motala kommun, från datum

Nej, eleven kommer att förbli folkbokförd i nuvarande kommun.

Underskrift vårdnadshavare 1
Namnteckning

Ort, datum

Underskrift vårdnadshavare 2
Namnteckning

Ort, datum

Obs! Båda Vårdnadshavarna ska underteckna ansökan för att den ska kunna behandlas.

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

Yttrande från mottagande rektor (Notera att det är hemkommunen som avgör om eleven har rätt till kostnader för resor och skolskjuts)
Yttrande

Underskrift

Namn och titel

Ort och datum

Namn och titel

Ort och datum

Yttrande från hemkommunen
Kostnader för resor eller skolskjuts medges
Ja

Nej

Underskrift

Beslut från mottagande kommun
Beviljas

Beviljas för tiden

Avslås

Skäl vid eventuellt avslag
Underskrift

Namn och titel

Ort och datum

Om detta beslut innebär avslag kan det överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd inom
tre veckor efter det att du/ni fått ta del av beslutet. Överklagandet skickas till kommunen som fattat
beslutet(Motala kommun).
Blanketten skickas till Motala kommun, Bildningsförvaltningen, 591 86 Motala

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den
personuppgiftsansvarige som är Bildningsnämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22
50 00).
Bildningsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1
e vars betydelse är att ”handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgifterna som lämnas
används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende.
Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Bildningsnämnden är
också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se.
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten –
Datainspektionen.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på
www.motala.se

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

