
Barnets namn: Personnummer:

Vårdnadshavare 2:

Personnummer:

E-post:

Telefon hem:

Vårdnadshavare/familjehem:

Sändes till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen  

696 82 Askersund

Fortsättning 
på nästa sida

Sid 1 (2)Reviderad 2020-10

Telefon arbete:

Vårdnadshavare 1:

Personnummer:

E-post:

Mobiltelefon:

Telefon hem:

Telefon arbete:

Mobiltelefon:

Ansökan om förskola/fritidshem i Askersunds kommun  
för barn/elev skriven i annan kommun  

OBS! En blankett per barn 

Placering i förskola och fritidshem i kommunen då barnet är skriven i annan kommun  medges i enlighet kommunens riktlinjer och med 
hänsyn till särskilda skäl för barn och elever enligt skollagen. 

Nuvarande förskola/fritids: Kommun:

Önskad förskola/fritids: Kommun:

Önskar byta från och med:

Underskrift vårdnadshavare 1: Underskrift vårdnadshavare 2:

Vid ansökan till barnomsorg  i annan kommun än den barnet är skriven i, ange skäl till ansökan enligt skollagen:

Särskilda skäl enligt skollagen (ange nedan) Vårdnadshavares önskemål Flytt till annan kommun 

Ifylles av vårdnadshavarna

I det fall vårdnadshavarna är sammanboende och har ett gemensamt behov av barnomsorg, krävs båda vårdnadshavarnas 
underskrift.



Yttrande från hemkommunen:

Yttrande rektor på önskad förskola/fritidshem:

Barnet beviljas plats på önskad förskola

Från och med datum:

Barnet beviljas inte plats på önskad förskola

Motivering vid avslag:      

Telefonnr och e-post till rektor:

Underskrift rektor: Datum:

Sid 2 (2)

Ifylles av hemkommunen

Ifylles av rektor på önskad förskola

Detta beslut kan laglighetsprövas via Förvaltningsrätten i Karlstad. Vill ni pröva beslutet ska ni skicka överklagandet till beslutsfattaren 
inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i 
beslutet som ni begär. Mer information finns på https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-karlstad. 

  
Skicka överklagandet till: 
Askersunds kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stöökagatan 8 
696 82 Askersund 
 

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-karlstad
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Yttrande från hemkommunen:
Yttrande rektor på önskad förskola/fritidshem:
Motivering vid avslag:                        
Underskrift rektor:
Datum:
Sid 2 (2)
Ifylles av hemkommunen
Ifylles av rektor på önskad förskola
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