Datum

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
Skollag (2010:800)

10 kap. 32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats
där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte de elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller de som går
i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Enligt den nya skollagen (2010:800), som gäller från och med den 1 juli 2011, ska alla elever kunna söka skolskjuts. För att eleven
ska få ett busskort måste en ansökan komma in till trafiksamordnaren. Vid ett eventuellt avslag på ansökan måste det finnas ett
beslut att hänvisa till för att den berörda ska kunna göra en överklagan.
Rättviks kommun har följande avståndsgränser för rätt till fri skolskjuts:
Åk F - 3 - 2 km

Åk 4 - 6 - 3 km

Åk 7 - 9 - 4 km

1. Ansökan gäller
Skolskjuts

Skolskjuts vid särskilda skäl se ruta 5

Skolskjuts vid växelvis boende. Schema ska bifogas

2. Eleven
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Skola/Årskurs

Postnummer

Postadress

3. Vårdnadshavare
Namn (Vårdnadshavare 1)

Postnummer

Adress

Postadress

Hemtelefon/Mobiltelefon

Namn (Vårdnadshavare 2)

Postnummer

Adress

Postadress

Hemtelefon/Mobiltelefon

4. Skolskjuts önskas
Läsåret

Del av läsår

Från och med

Kommer att ha fritids under läsåret. Schema eller placeringsmeddelandet ska bifogas.

Övrigt

Till och med

Ja

Nej

5. Skolskjuts vid särskilda skäl. Beskriv med egna ord varför du
ansöker om skolskjuts.

6. Hantering av personuppgifter

Jag är införstådd med att de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av
skolskjuts kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen.
Jag lämnar medgivande till att kontakt tas med, och att uppgifter av betydelse för skolskjutsen
hämtas från läkare som skriver utlåtande och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen
(ringa in ja eller nej).
Ja

Nej

7. Härmed intygas att ovanstående uppgifter är sanningsenliga.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan LÄMNAS till:

Rättviks kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Mark- och planenheten
795 80 RÄTTVIK
Ifylles av trafiksamordnare
Skolskjuts
Beviljas
Underskrift trafikhandläggare

Namnförtydligande

Skäl till avslag av ansökan

Avslås

