MANUELL ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS TILL GRUNDSKOLA OCH
FÖRSKOLEKLASS

Använd i första hand vår e-tjänst, som du hittar på
www.kungsbacka.se/skolskjuts när du ansöker om skolskjuts.
Nedanstående blankett används om:
 ditt barn eller du som vårdnadshavare har skyddad
identitet
 du som vårdnadshavare inte har Bank-ID
 barnet ska flytta till Kungsbacka kommun men är inte
folkbokförd i kommunen än.
Det är viktigt att korrekt adress anges dit beslutet ska
skickas.
Handläggningstiden för ansökan med blankett är cirka 2
veckor längre än om du ansöker digitalt.
På nästa sida finns blanketten för skolskjuts.

Blanketten lämnas in till stadshuset i Kungsbacka eller skickas till:
Kungsbacka Kommun, Förskola & Grundskola, Skolskjuts, Storgatan 37, 434 32 Kungsbacka.
Eller forskola.grundskola@kungsbacka.se
Skicka inte din ansökan med e-post om den innehåller uppgifter om personer med skyddad identitet.

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS TILL GRUNDSKOLA OCH
FÖRSKOLEKLASS
Använd endast denna blankett om eleven eller vårdnadshavaren har skyddad identitet
eller om vårdnadshavaren inte har Bank-ID. För alla andra fall finns en digital
ansökningsblankett på kungsbacka.se/skolskjuts.

1 (1)
Ansökan avser läsår

Om annan period, ange datum fr.o.m.–t.o.m.

Har elev eller vårdnadshavare skyddad identitet?

Ja
Skola

Nej

Årskurs

Klass

Elevens namn

Elevens personnummer

Adress 1 (Elevens folkbokföringsadress)

Ort (Adress 1)

Adress 2 (vid växelvis boende). För mer info om växelvis boende www.kungsbacka.se/skolskjuts

Ort (Adress 2)

Vid växelvis boende. Från vilken adress ansöker du om skolskjuts

Folkbokföringsadressen

Adress 2

Andel (procent) vid växelvis boende

Båda

Vårdnadshavarens e-postadress (beslut kommer att skickas dit), vänligen texta
Kommer eleven vara inskriven på fritidshem?

Ja

Nej

Om ja;

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Morgon
Morgon
Morgon
Morgon
Morgon

Eftermiddag
Eftermiddag
Eftermiddag
Eftermiddag
Eftermiddag

Om eleven har växlande inskrivning på fritidshem, redogör för detta här

Enligt skollagen finns det fyra skäl till att en elev kan få skolskjuts. Ange vilka skäl ansökan avser. För mer information, se www.kungsbacka.se/skolskjuts

Färdvägens längd

Trafikförhållanden

Funktionsnedsättning

Annan särskild omständighet

Motivera ovan ikryssat skäl:

Underskrift (målsman)
Datum

Namnförtydligande

Personnummer

Underskrift

Blanketten lämnas in i stadshuset eller skickas till:
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Kungsbacka Kommun, Förskola & Grundskola, Skolskjuts, Storgatan 37, 434 32 Kungsbacka. Använd inte e-post om
ansökan innehåller uppgifter om personer med skyddad identitet.

