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Anmälan för kommunalt bidrag vid förskoleplacering utanför Haninge kommun

Skickas till 
 
Haninge kommun 
Utbildningsförvaltningen 
136 81  Haninge

För- efternamn, barnet
Barnets personuppgifter

Personnummer

Adress Postnummer Ort

E-post

Namn, förskola/pedagogisk omsorg
Ifylls av mottagande enhet                                                      (Intygande från förskola/pedagogisk omsorg att placera kan erbjudas)

Organisationsnummer

Bank-eller postgiro Plats erbjuds från och med

Eventuell inflyttningsadress

Underskrift 
Underskrift, vårdnadshavare Namnförtydligande

Datum

Telefon, dagtid Telefon, mobil

Adress Postnummer Ort

Telefon E-post

Underskrift Namnförtydligande

Datum

Ersättning betalas från och med                                                        (För platser enligt Haninge kommuns senaste tariff för barn och eleversättningar)
Ifylls av Haninge kommun

Signatur, handläggare Namnförtydligande

Datum

Föräldraavgiften erläggs till hemkommunen. Uppsägningstiden är en månad

Ankomstdatum

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s 
Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att 
bevaras för all framtid. 
  
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Anmälan för kommunalt bidrag vid förskoleplacering utanför Haninge kommun
Skickas till

Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81  Haninge
Barnets personuppgifter
Ifylls av mottagande enhet                                                      (Intygande från förskola/pedagogisk omsorg att placera kan erbjudas)
Underskrift 
Underskrift – Ansökan ska följa Haninge kommuns riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. Efter det att en komplett ansökan                             inkommit är det förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst tre månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga.
Underskrift, vårdnadshavare
Underskrift
Ifylls av Haninge kommun
Signatur, handläggare
Föräldraavgiften erläggs till hemkommunen. Uppsägningstiden är en månad
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
 
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
8.0.1320.1.339988.342580
	AktuellSida: 
	AntalSidor: 
	Ange lotteriföreståndarens förnamn: 



