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Ansökan om särskild anordnad skolskjuts 

Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har 
rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa 
förutsättningar prövas individuellt. 
 
Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan 
kommun. Däremot har man rätt till skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan 
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen. 
 
Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en 
grundskola eller grundsärskola i en annan kommun än hemkommunen. Om eleven på 
grund av sin skolgång måste övernatta i skolkommunen har hon eller han rätt till skolskjuts 
mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller för 
elever som är bosatta i den kommunen. Det är i sådana fall skolkommunen som ska se till 
att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens 
hemkommun 
 
Vid specifika fall kan kommunen bevilja särskild anordnad skolskjuts – för att få detta 
beviljat ska följande kriterier uppfyllas; 
 

 Beslut från rektor utifrån en gjord handlings-/utvecklingsplan tillsammans med 
skolans specialpedagoger att elevens behov inte går att tillgodose i ordinarie 
verksamhet.  

 

 Läkarintyg som styrker barnets/elevens behov av särskilt anordnad skolskjuts. 
 
Detta innebär att särskilt anordnad skolskjuts inte beviljas då vårdnadshavare/na 
själva ansökt om annan skola än kommunens placeringsskola. 
 
Ansökan skickas till skolskjutsansvarig i Torsås kommun  
 
Mari Oskarsson 
Torsås kommun 
Box 503 
385 25 Torsås 
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Var vänlig fyll i nedanstående uppgifter; 
 
 

Skola ______________________________            Årskurs  _______________ 
 
Elevens namn  ___________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________________ 
 
 
Om ansökan gäller studiegång vid annan skola än upptagningsområde alternativt i 
annan kommun, var vänlig att ange detta; 
 
Skola ______________________________            Årskurs  _______________ 
 
Elevens namn  ___________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________________ 

 
 
Ange skäl till ansökan om särskild anordnad skolskjuts; 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
läkarintyg bifogas för att styrka underlag till beslut särskild anordnad skolskjuts 

 
 
 
_______________________________________________________________ 
Målsmans namnteckning 
 
_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Beslut (ifylles av skolskjutsansvarig) 
 

Ansökan beviljas Ansökan avslås 
 

 
Beslutet gäller under period:  ___________   till _____________ 
 
En ny ansökan ska göras inför varje läsår.  
 
 

Färdmedel/transportsätt 
 

Buss i linjelagd trafik     Taxi 
 

 
Motivering till beslut 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Skolskjutsansvarig (namnteckning) 
 
_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
För mer information läs om skolskjutsreglementet på www.torsas.se 
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