ANSÖKAN OM DYGNET-RUNTOMSORG

Dygnet-runt-omsorg avser kväll, natt och helg då ordinarie förskolor och fritidshem inte är öppna.
Vid behov av dygnet-runt-omsorg skickas denna blankett tillsammans med ansökan om barnomsorg
till utbildningsförvaltningen. Det behövs en ansökan om barnomsorg för varje barn, men det räcker
med ett exemplar per familj av denna blankett.
Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och återkommande under minst tre månader.
Alla andra möjligheter att tillgodose behovet ska först ha prövats.
Barnets/barnens för- och efternamn

Personnummer (ÅÅ-MM-DD)

Vårdnadshavares namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer/postadress

Läs informationen "Dygnet-runt-omsorg – underlag för behovsprövning" innan du/ni fyller i
svaren. Om utrymmet under frågorna inte räcker, gör en pil och fortsätt skriva på baksidan.
1. I vilken utsträckning har du/ni försökt påverka dina/era arbetstider?

2. Vilka egna lösningar har du/ni prövat?

3. Vilka speciella omständigheter i familjens situation vill du/ni åberopa? Det går bra att hänvisa till bilaga om du/ni inte
vill ange de speciella omständigheterna direkt i blanketten.

Underskrifter
Vårdnadshavare 1

Underskrift

Vårdnadshavare 2

Underskrift

Beslut

☐ Ansökan beviljas

☐ Ansökan avslås

Namn och titel beslutsfattare

Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Underskrift

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

www.mjolby.se
utbildning@mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

Information om behandling av personuppgifter

Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
personnummer, modersmål, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att
utgöra underlag för beslut om dygnet-runt-omsorg. Personuppgifterna kan utgöra underlag för
statistikanalyser.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 6.1.f. allmänt intresse. Dina uppgifter
kommer att sparas enligt verksamhetens dokumenthanteringsplan.
Vi delar inte personuppgifterna med någon. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

