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 ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 

 
Du kan ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Ifylld blankett skickas till Västra skolan, 
Skolexpedition, Åsgatan 4, 962 32  JOKKMOKK. Mer information: www.jokkmokk.se/Barnochutbildning/Skolskjuts. 
 

Uppgifter om elev 
Elevens namn 

      

Personnummer 

      

Folkbokföringsadress 

      

Skolans namn 

      

Klass 

      

 

Uppgifter om vårdnadshavare 
Namn (vårdnadshavare 1) 

      

Namn (vårdnadshavare 2) 

      

Adress 

      

Adress 

      

Postnr och ort 

      

Postnr och ort 

      

Telefon 

      

Telefon 

      

 

Ansökan 
Ansökan avser 

 Hela läsåret 2020/21                
 Annan period:                 

 

 Endast hösttermin 
 Endast vårtermin 

Bor eleven växelvis på två adresser?  

 Ja            

 

 Nej 

Skäl för ansökan 

 Trafikförhållanden 
 Funktionsnedsättning 

Beskrivning av skälet för ansökan 

       
           

 

 Växelvis boende 
 Annan särskild omständighet 

 

Underskrift vårdnadshavare 
Datum 

      

Datum 

      

Underskrift vårdnadshavare 

      

Underskrift vårdnadshavare 

      

 

Beslut 
Rektors underskrift 

      

Rektors namnförtydligande 

      

 Beviljas                  Beviljas inte 
 

Expedierad till vårdnadshavare datum o sign 

      

Kommentar/övrig information 
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Du som går i förskoleklass, grundsärskolan eller grundskolan har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts om du uppfyller villkoren. 
 
Du kan få skolskjuts på grund av: 

• lång väg till skolan 

• trafikförhållanden 

• funktionshinder 

• annan särskild omständighet efter individuell bedömning 
 
Du kan få skolskjuts om avståndet till skolan är längre än: 

• 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3 

• 3 kilometer om du går i årskurs 4–6 

• 4 kilometer om du går i årskurs 7–9 
 
Du har rätt till skolskjuts om du utifrån avståndskraven har tillräckligt långt mellan hemmet 
och den skola som kommunen i första hand hade erbjudit dig. 
 
Skolskjuts inkluderar inte resor till eller från fritidsverksamhet utan endast resor till eller från 
den plats där utbildningen bedrivs. 
 
Bor du växelvis hos dina föräldrar eller vårdnadshavare kan du i vissa fall få skolskjuts om du 
uppfyller villkoren. Du ska bo ungefär lika mycket på båda ställena. 
 
Ett beslut om skolskjuts gäller under förutsättning att de förhållanden som ligger till grund 
för bedömningen inte förändras. 
 
När du fått beslut om att du får skolskjuts informerar skolexpeditionen tiderna för 
skolskjutsen. 
 
Läs mer om skolskjuts på jokkmokk.se/Barnochutbildning/Skolskjuts 


