Ansökan om skolskjuts
Elevens uppgifter
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Folkbokföringsadress:

Postnummer:

E-postadress:

Telefonnummer:

Postort:

Har eleven växelvis boende
☐ Ja eleven bor på två adresser

☐ Nej eleven bor på folkbokföringsadress

Adress växelvis boende:

Postort:

Postnummer:

Period för skolskjutsansökan
Skolskjuts från:

Skolskjuts till:

☐ Ansökan om skolbuss eller busskort (kollektivtrafik)
Ange avstånd till skolan från hemadressen:
Ansöker med anledning av:
☐ Avstånd till skola/hållplats

☐ Trafikfarlig väg

☐ Särskilda skäl

☐ Ansökan om taxi
Ange avstånd till skolan från hemadressen:
Ansöker med anledning av:
☐ Avstånd till skola/hållplats
☐ Ansökan självskjuts

☐ Trafikfarlig väg

☐ Särskilda skäl

Ange avstånd till skolan från hemadressen:
Gäller självskjuts bil eller båt?
☐ Bil (18:50kr/mil)
Namn på mottagare:

☐ Båt (50 kr/per påbörjad tur plus 50 kr/sjömil)
Bank:

Konto (Pg, Bg, P-nr)

Övriga skäl till ansökan

Underskrift
Vårdnadshavarens underskrift:

Namnförtydligande:

Beslut av Ekerö kommun
☐ Ansökan beviljas

☐ Ansökan avslås, se bifogat beslut

Instruktioner
Denna blankett ska enbart användas om du ansöker om skolskjuts och inte har möjlighet att använda
kommunens e-tjänst för ansökan. E-tjänsten finner du på www.ekero.se/skolskjuts
Det är enbart tillåtet att ansöka om en typ av skolskjuts per blankett. Det är inte tillåtet att kryssa i
flera val såsom Taxi, Skolbuss/Busskort och Självskjuts.
”Övriga skäl till ansökan”
Ange särskilda skäl eller krav på egna hjälpmedel (rullator, rullstol). Eventuell utrustning till ansökan
om taxi såsom bilkudde.

Överklagan
Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap §5.
Överklagandet ska göras skriftligt och ha inkommit till Ekerö kommun inom 3 veckor.

Regler
Regler och riktlinjer för skolskjuts finns att läsa på www.ekero.se/skolskjuts

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Mer information om hur
Ekerö kommun hanterar personuppgifter finns på www.ekero.se. Barn- och utbildningsförvaltningen
ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.
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