
ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Ansökan avser 
Elevens namn Personnummer 

Folkbokföringsadress Skola Klass 

Orsak till ansökan 

Underskrift  (Undertecknade intygar att lämnade uppgifter är korrekta) 
Datum Datum 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

E-postadress E-postadress

Beslut 

 Bifall     Avslag   

Skäl för avslag    ...................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 ......................................           .......................................................................................  
Datum       Underskrift 



ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Upplysningar 
Skollagen 10 kap 32 § säger att elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet.  

Eleven skall även gå i den skola som ligger inom det upptagningsområde eleven tillhör. 

Skollagen 10 kap 40 § säger även att hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående 
grundskola inom kommunen om det kan ske utan ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen. 

Regler gällande färdvägens längd för 

• elev i förskoleklass - åk 3 gäller 2 km från bostaden till skolan  -  1 km från bostad till hållplats
• elev i åk 4 - 6 gäller 3 km från bostaden till skolan – 2 km från bostad till hållplats
• elev i åk 7 -9 gäller 4 km från bostaden till skolan – 3 km från bostad till hållplats

Personuppgiftslagen 
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att registreras i enlighet med personuppgiftslagen 
(PLU) i samband med anmälan om skolskjuts. 

Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds 
kommun. 

Denna blankett insändes till  
Tingsryds kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 88 
362 22 Tingsryd 
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