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Datum  
2023-03-03  
 

 

 

 
 Postadress 
 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. 
Oxelösunds kommun 
613 81 Oxelösund 

Järntorget 7-9 
Oxelösund 

0155-380 00 utbildning@oxelosund.se 
www.oxelosund.se 

776-5217  
OCR 991-1991 

212000-0324 
 

 
 

Utbildningsförvaltningen 
 
 

 
 

Ansökan om plats på Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger 
Placeringen på Stenviks omsorg är avgiftsfri. För att få en plats krävs det att ditt barn har 
en ordinarie plats under dagtid på någon av kommunens förskolor. 

Uppgifter om ditt barn 
För- och efternamn Födelsedatum Önskat startdatum 

Uppgifter om vårdnadshavare 1 
För- och efternamn Födelsedatum 

Gatuadress Postnummer och ort 

Mobilnummer  Mejladress 

Uppgifter om vårdnadshavare 2 
För- och efternamn Födelsedatum 

Gatuadress Postnummer och ort 

Mobilnummer Mejladress 

Transport mellan omsorg och fritidshem (gäller inte barn på förskola) 
Önskar du transport för ditt barn mellan omsorg och fritids?   
Ja ☐    Nej ☐ 

Om ja, hur lång är ditt barn:  

 
Lämna schema för de dagar du önskar transport till fritis två veckor innan önskat startdatum.  
Kontakta Sörmlandstrafiken om du behöver avboka en resa. Läs mer på oxelosund.se/skolskjuts  



 2 (2) 
 

 
 Postadress 
 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. 
Oxelösunds kommun 
613 81 Oxelösund 

Järntorget 7-9 
Oxelösund 

0155-380 00 utbildning@oxelosund.se 
www.oxelosund.se 

776-5217  
OCR 991-1991 

212000-0324 
 

 
 

Anställningsintyg och arbetstidsschema 
För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi en kopia på ditt senaste 
anställningsintyg och ditt arbetstidsschema. Du lämnar kopiorna hos Kommuncenter på 
biblioteket Koordinaten eller skickar dem via post till: 

 
Oxelösunds kommun 
Utbildningsförvaltningen 
613 81 Oxelösund 
 

Underskrifter av vårdnadshavare 

Underskrift vårdnadshavare 1 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Underskrift vårdnadshavare 2 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Personuppgiftsbehandling utifrån GDPR (dataskyddsförordningen) 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer, 
gatuadress, postnummer, ort och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda 
placering på Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. 
   
Vi har fått dina uppgifter genom att du har fyllt i denna blankett. Uppger du inte de efterfrågade person-
uppgifterna kan vi inte behandla ditt ärende. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är uppgift  
är rättslig förpliktelse.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal på aktuell förskola, huvudman och de person- 
uppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.  
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så  
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Oxelösunds kommun, organisationsnummer 212000-0324.  
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se.  
Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina person- 
uppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 
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