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821 80  BOLLNÄS      Stadshustorget 2    0278-250 00   utbildningskontoret@bollnas.se    www.bollnas.se 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ansökan om  

Skolskjuts vid val av annan skola än den av kommunen 
anvisade för läsåret 2018/2019 
(för elever i fristående grundskola och vid val av annan kommunal grundskola än placeringsskolan) 

Ansökan avser skolskjuts för berättigade elever enligt kommunens  Skickas till: 

fastställda riktlinjer för skolskjuts 2017-05-09 samt enligt     Bollnäs Kommun

2010:800 skollagens 10 kap.32 § andra stycket, 40 § eller 11 kap. 31 §. Skolskjutsansvarig     
Barn- och utbildningsförvaltningen      

821 80 Bollnäs  

Eleven är folkbokförd i Bollnäs kommun. 

Eleven går i en skola belägen i Bollnäs kommun. 

Avståndet mellan bostad och skola är uppfyllda enligt kommunens skolskjutsgränser till placeringsskolan. 

Bedömning om rätt till skolskjuts är beroende på vilka skyldigheter kommunen haft om eleven valt att gå i den 

anvisade skolenheten och att det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska/merkostnader för kommunen. 
Rätten till skolskjuts gäller inte till/från fritidshem. 

Vid förändring av behov åligger det respektive vårdnadshavare att meddela skolskjutsansvarig. 

Ansökan inlämnas senast 31 maj 2018. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor 

Personuppgifter elev
Namn Personnummer Skola Årskurs gällande 2018/19 

Folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Personuppgifter Vårdnadshavare 1 Personuppgifter Vårdnadshavare 2 
Namn Namn 

Adress Adress 

Postnummer Ort Postnummer Ort 

Telefon Telefon 

E-postadress E-postadress

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204) 

Underskrift Vårdnadshavare 1                    Underskrift Vårdnadshavare 2 
Ort och datum Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande Namnteckning Namnförtydligande 

Beslut 
 Beviljad  Avslagen Skolbiljett/linjetrafik Beställningstrafik  Upphandlad skolskjuts med Bollnäs Buss 

Datum Skolskjutsansvarig 

OBS!  Beviljad skolbiljett skickas till elevens folkbokföringsadress. 

Upplysningar lämnas av skolskjutsansvarig Eric Berg, tfn 0278-255 71, utbildningskontoret@bollnas.se 

Uppdaterad 2018-03-14 
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