
 
  Ansökan om utökad tid 
  under föräldraledighet 

 

Ansökan skickas till: 

Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 UMEÅ 

Handläggningstid 4-6 veckor 

   Ny ansökan               Förlängning av tidigare ansökan 

Personuppgifter 
Barnets namn Personnummer 

 

Förskola/pedagogisk omsorg 

 

Vårdnadshavare 1 
Namn Personnummer 

 

Vårdnadshavare 2 
Namn Personnummer 

 

Sysselsättning 
Vårdnadshavare 1 

 

           Arbetar, omfattning                                 % 

          Studerar, omfattning                               % 

          Sjukskriven, omfattning                          % 

          Föräldraledig, omfattning                       % 

                         

Vårdnadshavare 2 

 

           Arbetar, omfattning                                 % 

          Studerar, omfattning                               % 

          Sjukskriven, omfattning                          % 

          Föräldraledig, omfattning                       % 

                        

Ansökan                                                                                        

 

Ansökan om utökad tid för perioden 
From 

 

 

Tom 

Anledning till ansökan endast en anledning kan anges 
 

          Arbete, studier, sjukskrivning 

Utökning begränsas till max 6 månader 

 

 

          Barn i behov av särskilt stöd 
Tid per vecka 

 

 

          Vårdnadshavare i behov av avlastning 

Vårdnadshavares funktionsnedsättning eller tillfälliga svårigheter som inte 

berättigar till sjukskrivning, yngre syskons omfattande behov av vård vid 

sjukdom. Utökning begränsas till max 3 månader 

Tid per vecka 

 

 

Bifoga aktuella intyg/utlåtanden du vill åberopa till stöd för ansökan. Intyg ska bifogas för båda vårdnadshavare. Intygen/utlåtanden behövs för att 

kommunen ska kunna bedöma din rätt till utökad vistelsetid. Utan intyg/utlåtanden kan kommunen komma att avslå ansökan. 

 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Om du 
inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer vi inte att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. 

Läs mer om dina rättigheter, syftet med behandlingen, rättslig grund och vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter på www.umea.se/gdpr. 
 

Underskrift 

Finns två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavare skriva under ansökan. 
 

Ort och datum Underskrift vårdnadshavare 1 

 

Ort och datum Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

http://www.umea.se/gdpr
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