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20 mm
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Ansökan om barns resor till förskola
Ansökan
resor
Du kan ansökaom
om barns
extra resor
för etttill
barnförskola
som har ett färdtjänsttillstånd och behöver resa till och från
Du
kan
ansöka
om
extra
resor
för
ett
barn
som
ett färdtjänsttillstånd
resaresa
till och
från
förskola.
Du
måste
bifoga
ett
aktuellt
intyg
frånhar
förskolan.
Ett barn underoch
12 behöver
år får aldrig
ensam
Ansökan
om
barns
resor
till
förskola
förskola. Du måste bifoga ett aktuellt intyg från förskolan. Ett barn under 12 år får aldrig resa ensam

utan
sällskap
avom
en extra
vuxen.resor för ett barn som har ett färdtjänsttillstånd och behöver resa till och från
Du kan
ansöka
utan sällskap av en vuxen.
förskola. Du måste bifoga ett aktuellt intyg från förskolan. Ett barn under 12 år får aldrig resa ensam
Kontakta
Kundservice
för färdtjänst och sjukresor om du behöver hjälp med att fylla i blanketten.
utan sällskap
av en vuxen.
Kontakta Kundservice för färdtjänst och sjukresor om du behöver hjälp med att fylla i blanketten.

Barnets
personuppgifter
Kontakta kundservice
för färdtjänst och sjukresor om du behöver hjälp med att fylla i blanketten.
Barnets personuppgifter
Personnummer
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Barnets
personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Förnamn, efternamn
Förnamn, efternamn

Telefonnummer till vårdnadshavare
Telefonnummer till vårdnadshavare

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Förnamn, efternamn

Telefonnummer till vårdnadshavare

Förskolan
Förskolan

Barnets förskola

Telefonnummer
Telefonnummer

Barnets förskola
Förskolans adress*
Förskolans adress*

Telefonnummer

Förskolan
Barnets förskola

Förskolans adress*
* Skriv adressen som du beställer barnets resor till och från.
* Skriv adressen som du beställer barnets resor till och från.
*
Skriv adressen som du beställer barnets resor till och från.
Ansökan

Ansökan
Du kan tilldelas resor för högst ett år i taget.
Du kan tilldelas resor för högst ett år i taget.

Ansökan

Barnet
kommerresor
att vistas
på förskolan
Du
kan tilldelas
för högst
ett år i taget.
Barnet kommer att vistas på förskolan

dagar i veckan.
dagar i veckan.

Barnet
kommer
att perioden
vistas på förskolan
dagar i till
veckan.
Ansökan
gäller för
Ansökan gäller för perioden
till
(till exempel 1 juni 2019 till 31 maj 2020).
(till exempel 1 junitill
2019 till 31 maj 2020).
Ansökan gäller för perioden

.
.
.

(till exempel 1 juni 2019 till 31 maj 2020).
Jag bifogar ett aktuellt intyg från förskolan.
Jag bifogar ett aktuellt intyg från förskolan.
Jag bifogar ett aktuellt intyg från förskolan.
Jag lovar att meddela Färdtjänsten om barnet inte längre behöver resor till förskolan.
Jag lovar att meddela Färdtjänsten om barnet inte längre behöver resor till förskolan.
Jag lovar att meddela
Färdtjänsten om barnet inte längre behöver
resor till förskolan.
Vårdnadshavares
underskrift
Datum
Vårdnadshavares underskrift
Datum

027 - TN027
VerTN027
2.1- Ver
2.1 2.3
- Ver

Vårdnadshavares underskrift

Datum

Skicka din ansökan och intyg till: Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm
Skicka din ansökan och intyg till: Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm
Telefonnummer: 08-720 80 80, telefontider helgfri vardag 7–20, www.fardtjansten.sll.se
Telefonnummer:
08-720
80, telefontider
helgfri vardag
7–20,104
www.fardtjansten.sll.se
Skicka din ansökan
och80
intyg
till: Färdtjänsten,
Box 30103,
25 Stockholm
Telefonnummer: 08-720 80 80, telefontider helgfri vardag 7–20, www.fardtjansten.sll.se

10 mm

