
Om båda föräldrarna har behov av förskole- eller fritidshemsplats anges i procent 

hur platsen fördelas. Se information sidan 2. 

Blanketten används inte för att söka plats i förskola eller fritidshem. 

Det gör du på e-tjänsten www.pitea.se/barnplacering  

Barnets personnummer Namn 

Folkbokföringsadress Postnr och postadress 

Vårdnadshavare 
Personnummer Namn 

Folkbokföringsadress Postnr och postadress 

Del av platsen i procent % Datum när delning av platsen börjar 

Datum Underskrift 

Vårdnadshavare 
Personnummer Namn 

Folkbokföringsadress Postnr och postadress 

Del av platsen i procent % Datum när delning av platsen börjar 

Datum Underskrift 

Anmälan skickas till Piteå Kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 730, 

941 28  PITEÅ  

Anmälan 
om platsinnehavare för barn i 

förskola eller fritidshem

http://www.pitea.se/barnplacering


 

     

 

 

 

 

Information till föräldrar med gemensam vårdnad som bor på olika 

adresser. 

 

Om bägge föräldrarna har behov av förskole- eller fritidshemsplats anger ni i 

procent hur ni vill dela platsen. Ex om barnet/barnen bor var annan vecka så anger 

ni 50 procent vardera. 

 

Ni betalar efter er nuvarande familjs inkomst före skatt. Var och en ansvarar för 

att betala sin del av platsen.  

 

Om en av er säger upp sin del av platsen övergår hela platsen till den andra 

vårdnadshavaren. 

 

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under blanketten. 

 

Vill du veta mera kan du läsa i reglerna för placering i kommunens förskolor och 

fritidshem eller kontakta Medborgarservice 0911- 69 60 00 eller 

barnplacering@pitea.se  
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Textruta
InformationDe personuppgifter du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter
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