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   Anmälan om val av annan kommuns skola  
eller flytt från Stenungsunds kommun 

 
Personuppgifter (ifylls alltid) 

Elevens namn 
 
 

Elevens personnummer 10 siffror 

Vårdnadshavare 1 personnummer 10 siffror 
 
 

Vårdnadshavare 2 personnummer 10 siffror 

Vårdnadshavare 1 namn 
 
 

Vårdnadshavare 2 namn 

Nuvarande bostadsadress 
 
 

Nuvarande bostadsadress (om annan än vårdnadshav. 1) 

Postnummer och Ort 
 
 

Postnummer och Ort 

Telefon bostad/mobil 
 
 

Telefon bostad/mobil 

Elevens nya bostadsadress: 
 

Postnummer och Ort: 
 
 

Vem av vårdnadshavaren kommer ha samma adress som 
eleven?  

Har eleven syskon?    Ja (Egen flyttanmälan)  Nej              
 

 

Elevens nuvarande skola: 
 
 

Elevens nya skola: 
 

 Kommun (elevens nya skola ligger i): 
 

 Från och med datum: 

Eleven har idag fritids       Ja      Nej 
Fritids upphör från och med datum:      
(2 månaders uppsägning) 

Eleven läser modersmål  Ja       Nej 
 
(Denna plats sägs härmed upp) 

Övriga upplysningar: 
 
 

Observera att båda vårdnadshavarna ska skriva under 

Datum: 
 
_____________________________________________ 
Vårdnadshavares 1 namnteckning  

Datum: 
 
______________________________________________ 
Vårdnadshavares 2 namnteckning  

 Jag är ensam vårdnadshavare 
 

De personuppgifter som du lämnar på anmälan om skolplacering kommer att registreras i kommunens elevregisteringssystem. Registreringens 

ändamål är att Stenungsunds kommun ska kunna hantera din anmälan samt uppföljning av anmälan. Kommunen kommer hantera dina 

personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.  

Stenungsunds kommun har rätt att hantera dina uppgifter enligt paragraf 10 § personuppgiftslag (1998:204). Efter att din ansökan har slutbehandlas 

kommer dina personuppgifter bevaras.  

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Vid olika typer av synpunker och klagomål vänder dig i första hand till vårt 

personuppgiftsombud/dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: dataskyddsombud@stenungsund.se, Strandvägen 15, 444 31 

Stenungsund, 0303-73 00 00. Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter: Kommunstyrelsen, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, 0303-73 00 00, 

kommun@stenungsund.se. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som tillsynsmyndighet för  personuppgiftsbehandlingar. 
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