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Rutin – ansökan till förskola samt köhantering, kommunala och 

fristående förskolor 

Vilka som ska erbjudas förskola 

 Från höstterminen det år barnet fyller tre år, minst 525 timmar/år (allmän förskola). 

 Från och med ett års ålder utifrån föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget 

behov (arbete & studier). 

 Barn vars föräldrar är arbetslösa, föräldralediga, inklusive för vård av annat barn, 15 

timmar/veckan (15-timmar). 

 Barn i behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl (särskilt stöd). 

 

Garantitid - önskemål om förskola med offentlig huvudman inom fyra månader. 

Närhetsprincipen – förskola där plats erbjuds ska vara så nära barnets eget hem som möjligt. 

Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarnas önskemål 

 

Kommunens regler 
Utifrån närhetsprincipen och vårdnadshavarnas önskemål fördelas platserna i följande 

turordning:   

1. Antagning som inte regleras av kö 

 Behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl 

 Allmän förskola  

 

2. Antagning enligt kö 

 Syskonförtur - ställs automatiskt först i kön, om fler ansöker om syskonförtur sker 

inskrivning utifrån anmälningsdatum. Syskonförtur gäller inte mellan olika 

skolformer. 

 Anmälningsdatum 
 

Undantagsregler  

 Barn vilkas föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ 

Omfattar alla föräldrakooperativ.  

 

 Barn till anställda hos ett visst företag 

Omfattar kommunen och alla fristående förskolor.  

 

 Förskolan riktar sig till barn i behov av särskilt stöd 

 

 Förskolan har en särskild pedagogisk profil 
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Erbjudande om plats 
Om du blir erbjuden plats på en förskola ska svar inlämnas inom 7 kalenderdagar, annars 

riskerar platsen att erbjudas någon annan i kön.  

Om du önskat plats på en av kommunens förskolor och du inte erbjuds plats på den kommer 

kommunen att erbjuda dig en plats på någon annan av kommunens förskolor för att uppfylla 

garantitiden. Om du tackar nej till detta erbjudande bedöms det som att du inte längre är i 

behov av förskola och du tappar din plats helt i kön. För att återigen bli aktuell för de 

förskolor du lämnat önskemål om behöver du ansöka på nytt och ansökan räknas då från det 

nya ansökningsdatumet. 

 

Omplaceringar 
Vid önskemål om att byta förskola gäller att man ställer sig i kön. Syskonförtur och 

undantagsregler tillämpas. Garantitid tillämpas inte eftersom barnet redan har en placering. 

Vid omplacering från en fristående förskola till en av kommunens förskolor erbjuds plats till 

förskola enligt turordning i kön. Detta för att vårdnadshavare ska veta att de är garanterade en 

plats. Själva tillträdet till platsen sker först efter det att uppsägningstiden till den fristående 

förskolan löpt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


