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Ansökan om grundskola/förskola för nyanlända/asylsökande i Sverige/  
Application to compulsory school/preschool for new arrivals in Sweden  

Barn eller Elev/Child or Student 
Förnamn/First Name Efternamn/Surname Födelsedatum/Personnummer /Date of birth
                  
Hemspråk / first language 
      

Ankomstdag till Sverige/Arrival date to Sweden
 

Status 

 
 
Folkbokförd 
i Sverige/  
Registrated 
in Sweden   

 
 
Har PUT/ 
Permanent 
residence 
permit 

 
 
Har 
TUT/Temp
orary 
resident 
permit. 

 
 
Asylsökande 
/asylum 
seeker 

 

 
 
EU-
medborgare/ 
EU citizen 

 
 
Annat, nämligen/ 
Other, specify:  

Dossiernummer (endast asylsökande)/Number on LMA card (asylum seekers only)/Övrig information/other information 
       

Hem eller boende/Home in Sweden
c/o Adress/Address
            
Postaadress/Postal address Kontaktperson/Contact person
            
E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
            

Vårdnadshavare i Sverige/God man (parents in Sweden/custodian) 
Förnamn/ First name  Efternamn/ Sure name Personnummer 
                  
Adress/address Postadress/ Postal adress
            
E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
            

 
 

Förnamn/ First name  Efternamn/ Sure name Personnummer 
                  
Adress/address Postadress/Postal adress
            
E-mail address Telefonnummer/Telephone number 
            

Önskemål om skola eller förskola /Which school or preschool in Håbo do you prefer? 

1  

2  

3  
Önskemål om startdatum i Håbo? /Preferred first day in Håbo ?
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Underskrift/Signature (godman el. vårdnadshavare/ custodian or parent) 
Ort och datum 

     

God man/ vårdnadshavare 1 underskrift  Namnförtydligande 

vårdnadshavare 2 underskrift  Namnförtydligande 

 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress och dossiernummer. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna pröva rätten till utbildning i Sverige samt besluta om placering i förskola eller i grundskola  
Vi har fått dina uppgifter från din ansökan.  Det är ett lagstadgat krav att vi får dessa uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan. 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att bevaras. 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Migrationsverket eller skolverket i samband med ansökningar om statsbidrag. Vi kan 
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.  
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter. 
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