
Anmälan om in- och utflyttning 
till/från Hällefors kommun

Denna blankett används vid in- och utflyttning till/från kommunen och mellan förskoleklasser och grundskolor i Hällefors kommun.  

Elevens nuvarande adress/skola 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Nuvarande bostadsadress Postnummer Postort 

Telefonnummer Elevens nuvarande skola Klass 

Nuvarande folkbokföringsadress (om annan än ovan) Postnummer Postort 

Klassföreståndare Språkval/slöjd 

Modersmål om annat än svenska 

Uppgifter in- och utflyttning/skolgång 
Datum fr o m Elevens nya adress Postnummer Postort 

Mottagande skola Ort Ny klass 

Folkbokföringsadress och kommun 

Övriga upplysningar 

Vårdnadshavare - Vårdnad av barn 

Vårdnadshavares godkännande 
Datum Underskrift  vårdnadshavare 1 Namnförtydligande  vårdnadshavare 1 

Datum Underskrift  vårdnadshavare 2 Namnförtydligande  vårdnadshavare 2 

Vid gemensam vårdnad  ska båda vårdnadshavarna underteckna. 

Blanketten skickas till: 
Skola Postnummer Postort 

Om du inte vet vilken skola som är aktuell skickas blanketten till: Hällefors kommun, kommunstyrelsen, 712 83 Hällefors 

Registrera: Nej. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Ja, efter 1 år. 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut 
enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kommunstyrelsen ska 
omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på 
www.hellefors.se/gdpr.  Kontakt till kommunens dataskyddsombud  dataskyddsombud@sb-bergslagen.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 

2022-05-05 

Vårdnadshavare 1 Personnummer 

Gemensam vårdnad Ensam vårdnad 
Nuvarande adress Postnummer Postort Mobilnummer  

Vårdnadshavare 2 (om gemensam vårdnad) Personnummer 

Gemensam vårdnad 
Nuvarande adress Postnummer Postort Mobilnummer  

https://www.hellefors.se/gdpr
mailto:dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
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