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Ansökan om avgiftsfria resor mellan hemmet och morgon- och eftermiddagsverksamheten 

Om ert barn har konstaterats rätt till service via Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda ingår 
avgiftsfria resor mellan hemmet och morgon- och eftermiddagsverksamheten. Detta innebär att ingen 
självrisk begärs för resorna.  

Om ert barn har behov av resor mellan hemmet och morgon- och eftermiddagsverksamheten bör resorna 
ansökas om på förhand via denna blankett. Ansökan bör lämnas in till handikappservice senast 30 april, 
årligen. Ni behöver ansöka om resorna för hela läsåret samtidigt. Resorna ordnas som samskjuts vid behov. 

 

Barnets namn: _________________________ Födelsetid:  ___________________________ 

Vårdnadshavarens kontaktuppgifter: 

Namn: ________________________________ Telefonnummer: ______________________ 

 

Behov av resor under höstterminen:   

Till morgonverksamheten kl._______ 

Från eftermiddagsverksamheten kl._______ 

 

Behov av resor under vårterminen: 

Till morgonverksamheten kl._______ 

Från eftermiddagsverksamheten kl._______ 

 

Den anställde som behandlar ansökningen kan be andra myndigheter om sådana uppgifter som är    
nödvändiga vid behandling av min ansökan.   

Ja  

Nej  

    
 

Ort och datum:  Underskrift (och namnförtydligande): 

____________________   __________________________________ 

 

Ansökan lämnas in till: 

Handikappservice 
Raseborgsvägen 37, Torpet 
10650 Ekenäs 
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Skyldighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till socialvårdsmyndigheten (20 § i lagen om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården) Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentlig- rättsliga samfund, 
folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, 
utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- 
och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att på begäran av en 
socialvårdsmyndighet avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna till denna sådana uppgifter och 
utredningar som de förfogar över och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som  är 
nödvändiga för myndigheten på grund av dess lagstadgade uppgifter att utreda klientens behov av socialvård, för att 
ordna socialvård och genomföra därtill anknutna åtgärder samt för att kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten. 

 


