
ANSÖKAN OM BARNOMSORG 

 
Postadress: Barn- och utbildningssektorn, Box 300, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Säter 

Tfn: 0225 – 551 99   │  E - post: bun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

Säters kommun erbjuder förskola/skolbarnsomsorg för barn från 1 år – t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

Ansökan lämnas tidigast 6 månader före behovsdatum. Nedanstående blankett fylls i för samtliga barn i familjen som har behov av 
barnomsorg.  

Blanketten sänds till: Barn- och utbildningssektorn, Box 300, 783 27 Säter. Förfrågningar: tfn: 0225-551 99, bun@sater.se 

Placeringen önskas från datum  
Önskat placeringsdatum 
      

Planerad närvarotid 
      

Meddela omgående eventuella förändringar  

Barnet/barnens namn        Markera önskad placering med 1, i andra hand 2 o.s.v. 

Barnets namn Personnummer Förskola Pedagogisk om-
sorg (Familjedaghem) 

Fritidshem 

                              
                              
                              

Vårdnadshavare 1 
Vårdnadshavare 1, namn 
      

 

Personnummer 

      

 Vårdnadshavare 1, adress 
      
 

Postnummer  

      
Ort 
      

Telefon bostaden (även riktnummer) 
      

Alternativ telefon (även riktnummer) 

      

Arbetsgivare 

      

Telefon arbete (även riktnummer) 

      

Vårdnadshavare 2 

Vårdnadshavare 2, namn 

      
 

Personnummer 

      
 Vårdnadshavare 2, adress 

      
 

Postnummer  

      

Ort 
      

Telefon bostaden (även riktnummer) 
      

Alternativ telefon (även riktnummer) 

      

Arbetsgivare 

      

Telefon arbete (även riktnummer) 

      

Övrigt 
Modersmål, dossiernummer (gäller asylsökande), eventuella önske-
mål etc. 

      

Någon i familjen har skyddad identitet, ta kontakt med Barn- och 
utbildningssektorn 0225-551 99 

Underskrift 
Datum 
      

Underskrift vårdnadshavare 1 

Datum 
      

Underskrift vårdnadshavare 2 
 

Se information om personuppgiftsbehandling på nästa sida.

mailto:bun@sater.se
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Information om personuppgiftsbehandling 
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000–2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att 
erbjuda och administrera barnomsorg. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att enligt Skollagen kunna erbjuda 
barnomsorg.  

Vi registrerar namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall registreras även andra personuppgifter som t.ex. mo-
dersmål och hälsotillstånd. Uppgifter inhämtas också från folkbokföringsregistret och från Skatteverket för att ha ett uppdaterat 
adressregister och för att kontrollera att rätt avgift betalats för erhållen barnomsorg.  

Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av 
barn- och utbildningsnämnden beslutad informationshanteringsplan.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Barn- och utbildningsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som används 
för att hantera dina personuppgifter. 

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som barn- och utbildningsnämnden behandlar. Kontakta i så fall barn- 
och utbildningsnämnden och begära informationen.  

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.  

Du kontaktar barn- och utbildningsnämnden enligt nedan: 

Säters kommun 
Barn- och utbildningsnämnden  
Box 300,  
783 27 Säter. 

Tfn 0225-552 00 
E-post: bun@sater.se 

Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud: 

E-post: dso.sater@jpinfonet.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritets-
skyddsmyndigheten (IMY) (https://www.jpinfonet.se/). 

mailto:dso.sater@jpinfonet.se
https://www.jpinfonet.se/
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