
Barn- och utbildningsförvaltningen

 Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se | www.gnesta.se 
 besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965      2020-01-16 

Ansökan om utökad tid i förskola – kommunal förskola Gnesta 
Underlag för behov av utökad tid i förskola i enlighet med skollagen 8 kap. 5 - 7 § §. Blanketten 
lämnas ifylld till avdelningspersonal, som i sin tur vidarebefordrar ansökan till förskolans rektor. 

Ansöker om mer tid i förskolan: 
Barnets för- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress Postadress 

Förskola Avdelning 

Fr.o.m. T.o.m. Telefonnummer 

Beskrivning av behovet 

Nuvarande sysselsättning:  arbete          studier       arbetslös                 föräldraledig

Önskar utöka med antal________ timmar/vecka.  

Läkarintyg eller andra utlåtanden bifogas:        Ja Nej 

Underskrift vårdnadshavare:___________________________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________________________________________ 
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Beslut av rektor 

Ansökan beviljas          
från och med __________till och med ________ enligt följande tider:       –  kl. __________ 

OBS! Schemaförändringar ska anmälas via e-tjänst på www.gnesta.se 
Avgift debiteras enligt gällande maxtaxa. 

Ansökan avslås            
Motivering: 

Datum: Gnesta den ________ 

Underskrift rektor:______________________________________________________ 

Beslut om mottagande i förskolan enligt 8 kap 5-7 §§ kan endast överklagas genom 
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast 
beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om 

- det inte tillkommit på lagligt sätt

- beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen

- det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra det, eller

- beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet 
grundas på. Skrivelsen skickas med post direkt till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 
04 Linköping eller med e-post till forvaltningsrattenilinkoping@dom.se . Överklagandet ska ha 
kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet skickades ut.

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i blanketten och skickat in den till oss. 
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr.
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