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KOMPETENS- 
CENTER 

Personuppgifter i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.  

För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personuppgifter 
Personnummer Folkbokföringskommun 

  Köping      Annan kommun:  

Förnamn Efternamn 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress

Jag söker denna yrkesförarutbildning

Utbildning Poäng 

Beskriv kortfattad varför du sökt denna utbildning 

Nuvarande sysselsättning (Observera att du även behöver bifoga arbetsgivarintyg vid arbete som sysselsättning) 

Riskerar att bli arbetslös     

Inskriven på arbetsförmedlingen 

Studerar  

Fast anställning, ange arbetstid:     

Har tillfällig anställning/timanställning 

Ansökan om  
yrkesförarutbildning 
Kommunal vuxenutbildning, Köpings kommun 

 Annat:   
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För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att du har: 

  lämnat fullständiga person-och kontaktuppgifter 

  godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (kopia på betyg ska bifogas denna ansökan) 

B-körkort och god körvana

  fyllt 21 år 

Underskrift 

Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Beslut 

Beviljad 

 Avslag  

Motivering till avslag 

Datum och underskrift Stämpel 

Sökande från annan kommun 

Om du är folkbokförd i en annan kommun måste din hemkommun betala interkommunal ersättning till Köping kommun för att du ska kunna bli 

beviljad din ansökan. Ansökningsblanketten ska därför först skickas till Komvux i din hemkommun. 

 Beviljad 

 Avslag  

Motivering till avslag alternativt fakturaadress vid beviljad 

Datum och underskrift Stämpel 

Överklagan av beslutet 

Beslutet kan överklagas. Överklagan ska ske skriftligt. Skrivelsen skickas till den myndighet/skola som meddelat beslutet.  

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick beslutet och skickas till: 

Köpings kommun 

Kompetenscenter 

731 85 Köping 
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