
Postadress 
Skolförvaltningen 
Box 203 
735 23 Surahammar 

Besöksadress 
Hjulmakarvägen 18 
735 31 Surahammar 

Telefon 
0220-390 00 

Epost/Hemsida 
kommunen@surahammar.se 
www.surahammar.se 

Bankgiro 
5337-5853 

Inflyttningsanmälan/Önskemål om byte av skola 
1. Önskar skola i Surahammars Kommun, eleven är/kommer att
folkbokföras i Surahammars Kommun.
2. Önskar skola i Surahammars kommun, eleven kommer inte
folkbokföras i Surahammars kommun.
3. Önskemål om byte av skola inom kommunen.

Önskemål om skola……………………………………Önskemål om skolstart....................... 

Elev 

För- och efternamn Personnummer 

Nuvarande adress, Postnummer, Ort 

Kommande adress, Postnummer, Ort (Fylls i vid alternativ 1 och 2) 

Avlämnande kommun (Fylls i vid alternativ 1 och 2) 

Kommun Datum för flytt 

Skola Klass 

Mentor Telefonnummer 

Övrigt 

Ange språk om annat modersmål än svenska 

Orsak till anmälan 

Vårdnadshavare 

För- och efternamn Personnummer 

Nuvarande adress, Postnummer, Ort Mobilnummer 

E-postadress Telefonnummer arbete 

För- och efternamn Personnummer 

Nuvarande adress, Postnummer, Ort Mobilnummer 

E-postadress Telefonnummer arbete 

Önskar tolk i möten med skolan 

Ja
Nej
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Vi tillåter att Surahammars kommun får ta del av ditt barns samtliga dokument från tidigare skola 
samt att Surahammars kommun får ta kontakt med avlämnande skola/lärare/mentor.  
Underskrift (vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under) 

Datum och Ort Vårdnadshavares underskrift 

Datum och Ort Vårdnadshavares underskrift 

Nedanstående uppgifter fylls i av folkbokföringskommunen vid alternativ 2 (Önskar skola 
i Surahammars kommun men eleven kommer inte folkbokföras i Surahammars kommun 
innan startdatum. Vårdnadshavare kontaktar elevens folkbokföringskommun för att få 
hjälp att fylla i nedanstående uppgifter.  

Fylls i av folkbokföringskommun-Grund för mottagande 
Grund för mottagande i förskoleklass 

9 Kap 13§ första stycket och 16§ första stycket

9 kap 13§ andra stycket och 16§ andra stycket
Grund för mottagande i grundskola 

10 kap 25§ och 34§ första stycket

10 kap 27§ och 34§ andra stycket

10 kap 28§ och 34§ första stycket

10 kap 27§ andra stycket och 34§ första 
Grund för mottagande i grundsärskola

11 kap 25§ och 33§ första stycket

11 kap 24§, 26§ och 33§ andra stycket

Fylls i av folkbokföringskommun-Information och yttrande 
Namn Folkbokföringskommun Organisationsnummer 

Kontaktperson för interkommunala ersättningar (IKE) Telefonnummer kontaktperson IKE 

E-postadress kontaktperson IKE

Fakturadress för IKE 

Övriga upplysningar 

Observera att folkbokföringskommunens aktuella prislista för Interkommunala 

ersättningar (IKE) ska bifogas anmälan. 
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Information om hur vi hanterar dina personuppgifter  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn: Namn, personnummer, 
adress, telefonnummer, e-post och i vissa fall foto och inkomstuppgift. Det gör vi för att kunna 
fullfölja vårt uppdrag enligt skollagen. 

Vi har fått personuppgifterna från dig som vårdnadshavare och/eller folkbokföringen eller 
överlämnande verksamhet. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning.  

Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande gallringsrutiner/regler. De personuppgifter vi 
behandlar om dig delas med: SCB, Skolverket, överlämnande skola/förskola. I vissa fall kan 
samtycke komma att inhämtas. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför 
EU. 

Personuppgiftsansvarig är Barn- och bildningsnämnden. Kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära överföring, göra invändningar och 
begära rättelse. Detta gör du genom att kontakta oss på: kommunen@surahammar.se Kommunen 
har ett Dataskyddsombud som kan kontaktas via kommunens växel 0220-390 00 när det gäller alla 
frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Kontakta Datainspektionen om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter. 
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