Ansökan om skolskjuts/busskort – särskilda skäl
Blanketten används om du vill söka skolskjuts och åberopa trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller
annan omständighet
Ansökan avser (Du hittar information om de olika begreppen på sidan 2)
Läsår

trafikförhållande

elevs funktionsnedsättning

annan omständighet

Elev
Namn

Personnummer

Adress (folkbokföring)

Postadress

Skolans namn

Hemkommun

Skolskjuts/busskort
Önskas från datum

önskar endast busskort

Vårdnadshavare
Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad (inkl riktnummer)

Telefon arbete (inkl riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Beskrivning
Förklara med egna ord varför du söker skolskjuts (komplettera med intyg om sådana finns).

Underskrift
Vårdnadshavare, namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Ort

Postadress
Besöksadress
Söderköpings kommun
Kommunhuset
614 80 SÖDERKÖPING Storängsallén 20

Uppdaterad 2015-02-12 Söderköpings kommun

Telefon
0121-181 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
Hemsida
www.soderkoping.se

Skriv ut

Bankgiro
5921-5103
Organisationsnr
212000-0464

Information om Personuppgiftslagen
Personuppgifter som du lämnar här behandlas av Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning i syfte att registrera och administrera din
ansökan/anmälan eller fråga. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Söderköpings kommun. Du kan årligen skriftligen
begära hos nämnden att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan begära att personuppgifter rättas.
Uppgifter som utgör allmän handling kan komma att lämnas ut till den som begär det. Vissa uppgifter kommer att gallras enligt gällande
gallringsbeslut hos respektive nämnd.

Vad är skolskjuts?

Avståndskriterier

Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och
från skola, både med särskild skolbuss och med
allmän kollektivtrafik där elev använder tilldelat
busskort.

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om
avståndet mellan hemmet och skolan överstiger:
•
Förskoleklass, årskurs 1 – 3
2 km
•
Årskurs 4
3 km
•
Årskurs 5 – 9
4 km
Dessa avstånd gäller även som maximala avstånd
mellan hemmet och skolskjutshållplats.

I första hand busskort
Skolskjuts utförs i första hand med allmän
kollektivtrafik. Där det inte är möjligt eller lämpligt
att resa med den allmänna kollektivtrafiken ordnas
särskild skolbuss/taxi.
Önskas endast busskort, kryssa för detta alternativ på
blanketten.

Vid eget val av skola
Skolskjuts gäller i första hand mellan elevens
folkbokföringsadress och anvisad skola. Med anvisad
skola menas den skola kommunen vanligtvis hänvisar
eleven till enligt närhetsprincipen.
Elev som gör eget val av skola, friskola eller annan
kommunal skola har då inte lagstadgad rätt till
skolskjuts.. Eleven kan då inte heller åberopa
särskilda omständigheter i form av trafikförhållanden,
funktionsnedsättning eller annan särskild
omständighet.

Viktigt att komma ihåg
Om flytt eller byte av skola sker under läsåret ska
Kommunstyrelsen, trafikenheten, kontaktas för att
undersöka om rätten till skolskjuts har förändrats.
Beslut om skolskjuts gäller för ett läsår i taget och
förnyad ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Postadress
Besöksadress
Söderköpings kommun
Kommunhuset
614 80 SÖDERKÖPING Storängsallén 20

Uppdaterad 2015-02-12 Söderköpings kommun

Telefon
0121-181 00

Särskilda skäl för att få skolskjuts
De skäl för att få skolskjuts som enligt skollagen kan
åberopas utöver avståndet är trafikförhållanden, elevs
funktionsnedsättning eller annan omständighet.
Trafikförhållanden
Vid bedömning av trafikförhållanden avgörs om det
finns en förhöjd riks för olycka. Bedömningen görs
efter hur säkert ett barn är i sällskap med en vuxen
kan ta sig till och från hållplats samt röra sig utmed
aktuell vägsträcka.
Förälder/vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sina
barns säkerhet och förutsätts förbereda och träna
dem på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som
möjligt.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning med en varaktighet på minst
tre månader kan ge rätt till skolskjuts. Läkarintyg ska
bifogas.
Annan omständighet
Det finns möjlighet att söka för annan särskild
omständighet för elev som går på anvisad skola.

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
Hemsida
www.soderkoping.se

Bankgiro
5921-5103
Organisationsnr
212000-0464

