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Ansökan om mottagande av barn från annan kommun – 
Grundskola

Enligt 9 kapitlet, 13 § Skollagen  

Enligt 10 kapitlet, 25 § Skollagen 

Ansökan 
Elevens för- och efternamn Elevens personnummer 

Postadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Nuvarande skolans namn (vid skolgång) Årskurs (vid skolgång) 

Kommun (nuvarande skola) Modersmål (annat än svenska) 

Önskad skola i Svenljunga kommun Önskad tidpunkt för byte 

Språkval för elever i årskurs 7-9 

  Spanska   

  Tyska   

  Engelsk förstärkning  

Skäl för ansökan, ange vilka: 
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Vårdnadshavare 1 
För- och efternamn Postadress (gata, box etc.) 

 

Postnummer och ort 

 

E-postadress  

 

Telefon  

 

Vårdnadshavare 2 
För- och efternamn Postadress (gata, box etc.) 

 

Postnummer och ort 

 

E-postadress  

 

Telefon 

 

 

 

  Jag/Vi är medvetna om att skolskjuts inte beviljas vid val av annan skola än anvisad skola (skola inom hemkommun).  

 

 

  Om ansökan beviljas är jag/vi medvetna om att i de fall förutsättningarna för ansökan ändras ska jag/vi omgående 
meddela hemkommunen detta.  

 

 

Underskrift 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under ansökan.  

Datum och ort  Datum och ort 

 

Underskrift vårdnadshavare 1 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 2 

 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

 

Namnförtydligande vårdnadshavare 2 
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Yttrande (fylls i av hemkommunen) 

Svenljunga kommun har fått förfrågan om att ta emot elev folkbokförd i er 

kommun och inhämtar med den anledning hemkommunens yttrande enligt  

9 kapitlet, 13 § och 10 kapitlet, 25 § Skollagen.  

Hur ställer sig hemkommunen till mottagande i annan kommun? 

 

 

 

 

 

Hur ställer sig hemkommunen till interkommunal ersättning? 

 

 

 

 

 

Datum och ort Underskrift 

 

Befattning Kontaktuppgifter 

 

 

Förslag till beslut (fylls i av Svenljunga 

kommun) 

 

  Ansökan beviljas   

 

  Ansökan avslås   

 

 

Motivering 

 

 

 

 

 



 

 

 

Version: 2022-05-02                                                                                                                                    4 (4)  

 

 

 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 512 80 Svenljunga 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 

lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 

www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 

personuppgifter. 
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