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Sökande

ANSÖKAN
Datum

Tilläggsbidrag för barn/elev 
i behov av särskilt stöd

Förnamn

Skickas till

Kundvalskontoret 
Upplands Väsby kommun 
194 80 Upplands Väsby

NamnförtydligandeFörskolechef/Rektors namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

PersonnummerEfternamn

Underskrift

Förskolechef/Rektor ansvarar för att vårdnadshavaren givit sitt medgivande till att ovanstående  
handlingar bifogas för bedömning om tilläggsbidrag

Postnummer Postort

Förskola/Skola

E-postadress

Telefon (även riktnr)

Förskolechef/Rektor

Ordinarie vistelsetid/vecka på förskolan Årskurs

Skäl för ansökan samt förskolan/skolans planerade insatser inklusive beräknad kostnad

Utdelningsadress (gata, box etc)

Barn/Elev

Insatser 

Åtgärdsprogram med uppföljning 
(obligatoriskt för skola)

Bilagor som ska bifogas ansökan
Handlingsplan 
(obligatoriskt för förskola)

Övriga intyg, utredning och 
dokumentation som styrker behovet

Upplands Väsby kommun
 Dragonvägen 86 , 194 22 Upplands Väsby
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se, 08-590 970 00
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