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MobiltelefonTelefon, dagtid

Namn, huvudman Organisation- eller personnummer

Blanketten fylls i elektroniskt och skickas 
med e-post till  
utbildningsforvaltningen@haninge.se 
Undertecknad papperskopia inklusive bilagor 
skickas till 
 
Haninge kommun 
Utbildningsförvaltningen 
136 81  Haninge

Ansökan om förändring

Anmälan avser

Enhetsnummer

Adress Ort

Gäller huvudman för fristående verksamhet

Förskola Fritidshem Allmän förskola Pedagogisk omsorg

Huvudman

Namn, enheten

Postnummer

Kontaktperson

E-post

Förändringen avser 
Adressändring (endast pedagogisk omsorg. Bifoga ritning och barnsäkerhetsrond.

Utökning av platsantal som avser
Ansökan avser

Permanent utökning Tillfällig utökning

Under periodenHar idag godkännande för antal platser

Underskrift, behörig firmatecknare
Underskrift

DatumNamnförtydligande
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Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning 
(behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd 
av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid. 
  
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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Gäller huvudman för fristående verksamhet
Huvudman
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Kontaktperson
E-post
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Utökning av platsantal som avser
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Under perioden
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Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att bevaras för all framtid.
 
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.
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