
 

 
 

 
Postadress 
Skolförvaltningen 
Box 209 
735 37 Surahammar 

 
Besöksadress 
Hjulmakarvägen 18 
735 31 Surahammar 

 
Telefon 
0220-390 00  
 

 
Epost/Hemsida 
kommunen@surahammar.se 
www.surahammar.se 

 
Bankgiro 
5337-5853 

 

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl 
 

Ny ansökan görs inför varje läsår. Denna ansökan avser läsår……………………………….. 

Skäl till ansökan  

Trafikförhållande  Funktionshinder  Växelvisboende Annat 

Elev 

För- och efternamn Personnummer 

 

Folkbokföringsadress Postnummer, Ort 

 

Telefonnummer 

 

Skola Årskurs 

 

Skäl till ansökan 
 
 
 
 
 

 

Vårdnadshavare 

Namn 

 

Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer, Ort 

 

Mobilnummer 

 

E-postadress Telefonnummer arbete 

 

 
Namn 

 

Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer, Ort 

 

Mobilnummer 

 

E-postadress Telefonnummer arbete 

 

 

Underskrift (Vid ansökan om skolskjuts för växelvisboende ska ansökan skrivas under av båda 
vårdnadshavarna. I annat fall räcker det med en underskrift.) 

Datum och Ort Vårdnadshavares underskrift 

 

Datum och Ort Vårdnadshavares underskrift 

 

 
Blanketten skickas till: 
Surahammars kommun/Skolskjutsansvarig 
Box 203 
735 23 Surahammar 
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Vårdnadshavares ansvar  
Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på dennes väg till och från skolan eller påstigningsplats 
samt under väntetiden vid påstigningsplatsen nära hemmet. När eleven klivit av skolskjutsen på 
hemvägen från skolan återgår ansvaret till vårdnadshavare. Om en elev missar skolskjutsen har 
vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till skolan.  
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har ansvaret för eleven under färden med skolskjuts. Kommunen/skolan har också 
ansvaret när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan, under verksamhetstid samt under väntetid på 
skolan och vid skolans påstigningsställe. 
 
Väntetid 
Skolskjutsen och schemat ska planeras med en strävan att väntetiden för en elev inte överstiger 30 
minuter före skolans start och 90 minuter efter skolans slut per dag. Ingen anpassning sker till 
eventuella sovmorgnar eller håltimmar. 
 
Växelvis boende  
Barn som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna, som har gemensam vårdad, har rätt 
att få frågan om skolskjuts från båda adresserna prövad genom att söka dispens. Prövning ska ske 
från båda adresserna och förutsätter att båda vårdnadshavarna bor inom Surahammars kommun.  
 
Val av annan skola 
Vid val av annan skola än närmsta – fristående eller kommunal, föreligger ingen självklar rätt till 
skolskjuts. Alla barn och ungdomar som går på högstadiet på Hammarskolan och är folkbokförda 
i Virsbo och Ramnäs i Surahammars kommun får ett ungdoms kort som gör att eleven kan resa 
gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och elever kan åka så mycket de vill.  
 
Annan orsak  
Om en elev vill ha rätten till skolskjuts prövad på grund av exempelvis medicinska skäl/sjukdom, 
kan skolskjuts erbjudas genom dispensansökan. Det medicinska behovet ska vara styrkt genom 
läkarintyg eller intyg från skolhälsovården. 
 
Placering vid annan skola än närmsta  
I de fall då kommunen inte kan bereda plats för en elev på närmsta skola utan placerar eleven vid 
en annan skola, kan skolskjuts erbjudas om avståndsgränser, trafikförhållanden eller andra 
särskilda skäl råder 


