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Bildningsförvaltningen 

Ansökan om byte av förskoleklass Motala kommun 

Sida 1 (2) 
Elevens personuppgifter
För- och efternamn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnr Ort 

 Placerad i förskoleklass på skola Läsår Söker till förskoleklass på skola 

Vårdnadshavare 1 personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer 

 

Telefon (även riktnummer) 

Postadress Postnr 

 

Ort 

Namnteckning Datum 

Vårdnadshavare 2 personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer 

 

Telefon (även riktnummer) 

Postadress Postnr Ort 

Namnteckning Datum 

Syskon placerade vid sökt skola 
För- och efternamn Personnummer 

För- och efternamn Personnummer 

Beslut

Beviljas Avslås 
Mottagande skolas rektor och telefonnummer 

Motivering 

Namnteckning Namnförtydligande Titel Datum 

Ifylld och underskriven blankett skickas till Motala kommun, 
Bildningsförvaltningen förskoleklass, 591 86 Motala 

http://www.motala.se/kommun
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 Bildningsförvaltningen 
 

 
 
 
 
Elevens folkbokföringsadress är utgångspunkt vid skolplacering men kommunen ska ta hänsyn till: 
  

• Vårdnadshavarens önskemål om skolplacering  
vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en 
skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 

• Vad som för eleven är praktiskt ur kommunikationssynpunkt.  
Vid vårdnadshavares val av annan skola än vad eleven tillhör har kommunen ingen skyldighet att 
svara för skolskjuts. Om en elev har rätt till skolskjuts till den skola eleven normalt tillhör så har 
kommunen beslutat att skolskjuts ska anordnas om kravet på avstånd är uppfyllt. Kommunen ska 
dock inte förorsakas några merkostnader. 

 
Hur man överklagar bildningsnämndens beslut 
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten.  

Ditt skriftliga överklagande ska skickas/lämnas till bildningsnämnden. Har överklagandet inkommit i rätt tid 
kommer din skrivelse att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller förvaltningsrätten, 
såvida inte beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. För att överklagandet ska 
kunna prövas, måste din skrivelse ha inkommit till bildningsnämnden inom tre veckor  
(23 § förvaltningslagen) från den dag då du skriftligen fick beslutet.  

Hur? 
Ange i din skrivelse vilket beslut som överklagas, varför det anses oriktigt samt vilken ändring du vill ha. 
Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer samt underteckna. Bifoga även handlingar 
eller annat som stödjer din uppfattning. Överklagan skickas till Motala kommun, Bildningsnämnden, 591 86 
Motala. 

 
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
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 motala.se 
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