Ansökan om skolskjuts
Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Folkbokföringsadress

Personnummer

Postnummer

Ort

Skola som ansökan avser

Har eleven skolskjuts idag?

Söker för årskurs

Söker för läsår

Söker för skolskjuts under påbörjat läsår med start datum:

Orsak till skolskjuts (OBS! Vid skolskjuts har eleven ej rätt till fritidshemsplats)
Lång skolväg

Grundsärskola
(Beskriv nedan)

Gymnasiesärskola
(Beskriv nedan)

Annan orsak
(Beskriv nedan)

Växelvis boende (välj vecka nedan)
Jämn vecka

Ojämn vecka

Beskriv funktionsnedsättningen, användning av hjälpmedel, bifoga schema över önskad skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts önskas: (går att välja till och från skolan, bocka i båda kryssrutorna):
Till skolan

Från skolan

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Hallstahammars kommun, Barn och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Vårdnadshavare 2

(vid växelvis boende krävs båda vårdnadshavares underskrift)

Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

U n d e r s k r i f t : (vid växelvis boende krävs båda vårdnadshavares underskrift)
Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Elev i förskoleklass, grundskola och grunsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostaden där eleven är skriven,
till den skola som kommunen har anvisat om sträckan är längre än avstånden som anges på den här sidan. För elev med
funktionsnedsättning finns särskilda regler. Enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 32§ är hemkommunen (Hallstahammars
kommun) inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som valt att gå i en annan skola än den som kommunen
anvisat. Du ska vara folkbokförd och boende i Hallstahammars kommun.
Du som har långt till skolan eller har särskilda skäl kan få skolskjuts. Resa till och från fritidshem ansvarar
vårdnadshavare för. För att ha rätt till skolskjuts ska avstånden till den anvisade skolan vara:
Elev årskurs förskoleklass – 3 minst 2 km
Elev i årskurs 4 – 6 minst 3 km
Elev i årskurs 7 – 9 minst 4 km
Avståndet innebär den kortaste lämpliga vägen som du kan ta via vägar samt gång- och cykelvägar. Elever med
fritidshemsplats får inte skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet.
Elev i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen 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. I
Hallstahammars kommun är eleverna enligt samverkansavtal hänvisade till kommunal skola i Västerås stad. Skolskjuts
sker i första hand med allmänna kommunikationer och i andra hand med särskild skoltransport. Skolskjuts för elev till
annan kommuns gymnasiesärskola eller gymnasiesärskola i annan kommun som bedrivs av enskild huvudman ska ske med
allmänna kommunikationer. Elev ansöker om skolkort hos VL/Kollektivtrafikförvaltningen. Elev med fritidsklubb/daglig
verksamhet får inte skolskjuts mellan bostaden och fritidsklubb/daglig verksamhet.

Hallstahammars kommun, Barn och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

