Ansökan om skolskjuts

Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen/Skolskjuts
631 86 Eskilstuna
E-post:		 fardtjanst@eskilstuna.se
Telefon:		 016-710 26 04 (vardagar 08.30-09.30)
Webbsida: eskilstuna.se/skolskjuts

Läsår
Ansökan avser läsår

Sökande/vårdnadshavare
Efternamn

Förnamn

Adress

E-postadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer bostad

Mobiltelefonnummer

Elevuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skola

Årsklass

Skolskjuts
Behov av skolskjuts avser sträckan
Från:

Till:
Skoldagar udda veckor

Skoldagar jämna veckor

och omvänt
Annat:

Startdatum för skolskjuts

Intygan om växelvist boende
Härmed intygas att:

bor växelvis hos oss båda enligt följande schema

Udda veckor hos:

på adress:

Jämna veckor hos:

på adress:

Vid ansökan om skolskjuts vid växelvist boende krävs underskrift av båda vårdnadshavarna.
Vid efterfrågan kan växelvist boende behöva styrkas av schema, avtal, dom eller på annat lämpligt sätt.

Skäl för ansökan om skolskjuts

Läkarintyg bifogas

Annat intyg bifogas:

Jag samtycker till att skolan får
överlämna sekretessuppgifter till
Stadsbyggnadsnämnden

Datum

Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Uppgifter du lämnar behandlas och sparas i Eskilstuna kommun, stadsbyggnadsförvaltningens dataregister
för att dokumentera vilka insatser du är beviljad. Du har enligt §26 personuppgiftslagen (1998:204)
rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan, gratis få skriftlig information om uppgifterna i registret.

SBF 160115

Underskrift

Blanketten i pdf är elektroniskt
ifyllningsbar men glöm inte att
skriva på när du skrivit ut den.

Skolskjuts grundskolan, förskoleklass - skolår 9
Eleven ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun
Rätt till skolskjuts
En elev i en kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till
hemmet och den av kommunen anvisade skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet enligt 10 kap
32 § Skollagen. På samma sätt hanteras skolskjuts för elever i grundsärskolan, 11 kap 31 §.
Beslutet är överklagningsbart genom förvaltningsbesvär.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.
Varje kommun bestämmer vilka avstånd som ska gälla för att en elev ska få skolskjuts.
I Eskilstuna kommun ska närmaste väg mellan bostadens tomtgräns och skola eller anvisad hållplats
uppgå till minst:
Förskoleklass - skolår 3 			 2 km
Skolår 4-6 									3 km vintertid*, 4 km sommartid
Skolår 7-9 									4 km vintertid*, 6 km sommartid
* Med vintertid avses perioden november-mars.

Skolskjuts vid växelvis boende
Båda föräldrarna ska vara folkbokförda i Eskilstuna kommun
När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna. Ansökan
om skolskjuts ska undertecknas av båda vårdnadshavare. Skolan ska vara den av kommunen anvisade
utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokbokföringsadress.

Skolskjuts vid val av annan skola
Enligt skollagen 10 kap 32§; 11 kap 31 § har en elev inte rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i en
annan grundskola, kommunalt eller enskilt driven än den som kommunen annars skulle placerat eleven i.
Skolskjuts i dessa fall kan dock beviljas om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter
för kommunen.
Beslutet är överklagningsbart genom kommunalbesvär.

Utformning av skolskjuts
Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och
skolan. Resorna sker med elevkortet med Länstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun. Om allmän
kollektivtrafik saknas eller av något skäl inte kan användas kan skolskjuts beviljas genom av Eskilstuna
kommun särskilt upphandlade skolbussar.
Skolskjuts som inte körs med bussar inom linjetrafiken eller upphandlade skolbussar sker med skoltaxi.

