
                        

 

 

ANSÖKAN OM ARBETSMARKNADSFÖRTUR 
 
Möjligheten att ansöka om förtur i Nyköpingshems bostadskö gäller bara dig som 
har en tillsvidareanställning inom Nyköpings kommuns gränser och är bosatt 
minst 10 mil från din arbetsplats. Varje ansökan prövas enskilt och det finns inte 
någon generell rätt att få förtur. 
 
Fyll i din ansökan och bifoga en kopia på ditt anställningsavtal.  
 
När Nyköpingshem tagit emot dina handlingar prövar vi dina skäl till förtur. Vi 
bedömer också vilka möjligheter vi har att kunna erbjuda dig ett rimligt 
bostadsalternativ utifrån de behov du uppgett i ansökan. Det betyder att vi kan 
avslå din ansökan om vi bedömer att dina skäl inte är godtagbara eller att vi för 
tillfället inte kan erbjuda dig en lämplig bostad. 

 

Godkänns din ansökan får du ett erbjudande om bostad. Väljer du att tacka nej till 
erbjudandet är du välkommen att själv söka vidare i den ordinarie bostadskön.  

  
Information om GDPR  
Personuppgifter som lämnas till Nyköpingshem i samband med denna ansökan 
kommer att registreras i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra 
ansökan på ändamålsenligt sätt. I samband med prövning av ansökan godkänner 
sökande parter att Nyköpingshem inhämtar information som anses behövas för att 
pröva/bedöma ansökan. Denna information kan även omfatta kreditkontroll genom 
kreditupplysning samt hyresbetalning och skötsamhet i tidigare boende. Du har 
rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och kan begära 
rättelse av dem. 
  
Med vänlig hälsning  
  
NYKÖPINGSHEM AB  
Kundcenter  
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ANSÖKAN 
OM ARBETSMARKNADSFÖRTUR 

Sökande 
Namn 1   Personnummer  

Namn 2  Personnummer 

Gatuadress    Postnr och Ort  

Telefon dagtid  Telefon kvällstid  Mobil 

e-postadress

Nuvarande bostadsform  

□ Hyresrätt □ Bostadsrätt □ Villa 

Nuvarande bostadsstorlek  

______ rum och kök, ________ kvm 
Familjestorlek  

___vuxna  _____ barn i åldrarna:
Namn nuvarande hyresvärd/bostadsrättsförening  Telefon  

 Ansökan/skäl för ansökan 
Jag/vi ansöker härmed om arbetsmarknadsförtur till lediga lägenheter inom Nyköpingshems lägenhetsbestånd. (Här 
kan du ange kompletterande information)   

Önskat boende 
Storlek 

□ 1 rok   □ 2 rok   □ 3 rok   □ 4 rok   □ 5 rok   □ 6 rok

Önskat inflyttningsdatum 

Bifogade intyg 

□Kopia på anställningsavtal är obligatoriskt. Ansökan kommer att avslås om det inte bifogats.

Du får ett erbjudande om bostad. Väljer du att tacka nej till Nyköpingshems erbjudande är 
du välkommen att själv söka vidare i bostadskön.  

Underskrifter 
Sökande godkänner med denna ansökan att personuppgifter som lämnas till Nyköpingshem i samband med denna ansökan kommer att 
registreras i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ansökan på ändamålsenligt sätt. I samband med prövning av ansökan 
godkänner sökande parter att Nyköpingshem inhämtar information som anses behövas för att pröva/bedöma ansökan. Denna information kan 
även omfatta kreditkontroll genom kreditupplysning samt hyresbetalning och skötsamhet i tidigare boende. Enligt personuppgiftslagen har 
varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registreras. 
 Ort/datum   

Underskrift sökande  

Namnförtydligande  

Ort/datum 

Underskrift sökande  

Namnförtydligande   

Godkännande av Nyköpingshem AB 
Datum Underskrift  

Godkännande  
Beviljas  □ Avslås  □ 

Handläggare hos Nyköpingshem (namn)  
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