
Ansökan om förskola/fritidshem 
i Falköpings kommun 

För barn som inte är folkbokförda i Falköpings kommun 

Vårdnadshavarnas ansökan (Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under.) 

Barnets namn Personnummer 

Folkbokföringsadress Telefon 

Ev nuvarande förskola Kommun 

Folkbokföringskommun 

Barnet önskar gå i följande förskola: Kommun 

Falköpings kommun 

Fr o m datum 

Inga särskilda skäl åberopas Särskilda skäl – bilaga bifogas 

Vårdnadshavares namn och telefon (Vh1) Vårdnadshavares namn och telefon (Vh2) 

E-post vh 1 E-post vh 2

Vårdnadshavares adress Vårdnadshavares adress (om ej samma som vh 1) 

Datum och vårdadshavares underskrift Datum och vårdadshavares underskrift 

Ovanstående uppgifter kommer att databehandlas i barn- och utbildningsförvaltningens administrativa system för förskola/fritidshem. 

Hemkommunens yttrande 

Tillstyrks Avstyrks 
Datum Underskrift 

Telefon Namnförtydligande Kommun 

Mottagande rektor för förskola yttrande i Falköping

Tillstyrks Avstyrks 
Ev kommentar 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande Telefon 

Beslut av verksamhetschef för förskola resp fritidshem i Falköping 

Bifalls Avslås 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande Telefon 

Blanketten lämnas till hemkommunen för yttrande.  
Hemkommunen skickar ansökan till Barnomsorgskontoret, 521 81 Falköping 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. 
På https://www.falkoping.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Falköpings kommun hanterar personuppgifter.



Barn- och utbildningsnämnden 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas 
Barnet: 
Namn 
Personnummer 
Adress 
Telefonnummer 
E-post

Vårdnadshavare: 
Namn 
Adress 
Telefonnummer 
E-post

Ändamålet med behandlingen 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 
som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-
system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen 
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. 

Lagringstid 
Vid in aktualitet 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 
Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 
hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

Besök Datainspektionens hemsida 
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-
och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

Personuppgiftsansvarig 
Barn - och utbildningsnämnden 
barn.utb@falkoping.se 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 
www.falkoping.se/gdpr 
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