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Ansökan om förskola i Nyköpings kommun för barn 
folkbokförda i annan kommun 

Barn som inte är folkbokförda i Nyköpings kommun kan i vissa fall ändå få möjlighet att gå i förskola 
i kommunen. Placering för barn folkbokförda i annan kommun beviljas i mån av plats eller om det 
finns särskilda skäl. Med denna blankett ansöker du om plats i kommunal förskola i Nyköpings 
kommun när barnet är folkbokförd i annan kommun. Läs mer om handläggningen av ansökan i 
bilaga 2 eller på vår hemsida nykoping.se  

Barnets personuppgifter 

Barnets för- och efternamn Personnummer 

Folkbokföringsadress 

Ska ni flytta till Nyköpings kommun? Ange eventuell ny 
adress 

Eventuellt datum för inflyttning 

Vårdnadshavare 1 

Vårdnadshavare 2 

Placeringsönskemål förskola 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Eventuella särskilda skäl anges separat. Läs mer om särskilda skäl i bilaga 1 eller på 
vår hemsida nykoping.se/barn-och-utbildning 

Skicka ifylld blankett till: Nyköpings kommun, Division utbildning, 611 83 Nyköping 

För- och efternamn  Vårdnadshavares underskrift

Personnummer Telefonummer

E-postadress 

För- och efternamn  Vårdnadshavares underskrift

Personnummer Telefonnummer

E-postadress 
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Yttrande från barnets hemkommun 

Om särskilda skäl har angivits har hemkommunen rätt att yttra sig enligt 8 
kap. 13 § första stycket skollagen 

Hemkommunen:  

 Tillstyrker placering 

 Avstyrker placering (motiveras) 

 

 

 

 

 

Skolchefs underskrift och datum 

 

Namnförtydligande  

 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun  

Nyköpings kommun: 

 Beviljar 

 Avslår (motiveras)  

 

 

 

 

 

Grund för mottagandet 

Förskola 8 kap 

 13 § första stycket, särskilda skäl – Yttrande från hemkommun krävs 

 13 § andra stycket, vårdnadshavares önskemål 

 

Skolchefs underskrift och datum 

 

Namnförtydligande 

 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas endast inom ramen för laglighetsprövning i enlighet med 13 kap. 
kommunallagen (2017:725).  

 

Beslutet skickas till: 

I original till vårdnadshavare 
Kopia till diariet 
Kopia till handläggare inom förskola 
Kopia till hemkommunen för kännedom  
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Bilaga 1. 

Särskilda skäl 

Barn som inte är folkbokförda i Nyköpings kommun kan i vissa fall ändå få möjlighet att gå 
i förskola i kommunen. Då bifogar du till din ansökan en redovisning av det nedanstående 
skäl du vill åberopa.  
 

• Barnet är på väg att flytta till Nyköpings kommun: Bifoga kopia på köpekontrakt för 
bostad eller hyreskontrakt. Eller intyga på annat sätt att barnet kommer att 
folkbokföras i Nyköping genom till exempel flyttanmälan till Skatteverket.  
 

• Barnet bor på gränsen till Nyköpings kommun: Bostaden ska då ligga närmare en 
förskola i Nyköping än en förskola i den kommun barnet är folkbokfört i. 

 
• Om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden, och med beaktande av 

vad som får bedömas vara barnets bästa, i något annat avseende har tungt 
vägande skäl för att behöva en plats i Nyköpings kommuns förskola. 

 
 
Bilaga 2. 

Handläggningsprocessen 
Du som vårdnadshavare ansöker genom att fylla i blanketten och därefter skicka in den till 
Nyköpings kommun. Därefter påbörjas handläggningen av din ansökan och det kan ta 
olika lång tid beroende på vilken grund du har angett för din ansökan eller om ansökan 
behöver kompletteras.  
 
Har du ansökt med särskilda skäl behöver din hemkommun yttra sig innan skolchef för 
Nyköpings kommun kan fatta beslut. När ett beslut väl är fattat kommer du att få det till 
barnets folkbokföringsadress.  

 

GDPR 
Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och 
skola. Uppgifterna administreras så länge personen är aktiv inom Division Utbildnings 
verksamheter. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om 
hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på  

www.nykoping.se/personuppgifter. 

 

http://www.nykoping.se/personuppgifter

	Barnets föroch efternamn: 
	Personnummer: 
	Folkbokföringsadress: 
	Ska ni flytta till Nyköpings kommun Ange eventuell ny adress: 
	Eventuellt datum för inflyttning: 
	Föroch efternamn: 
	Vårdnadshavares underskrift: 
	Personnummer_2: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Föroch efternamn_2: 
	Vårdnadshavares underskrift_2: 
	Personnummer_3: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Tillstyrker placering: Off
	Avstyrker placering motiveras: Off
	Beviljar: Off
	Avslår motiveras: Off
	13  första stycket särskilda skäl  Yttrande från hemkommun krävs: Off
	13  andra stycket vårdnadshavares önskemål: Off


