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Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda omständigheter 

Denna ansökan avser läsåret                               (Förnyad ansökan görs varje år) 

Ansökan gäller eleven 

Efternamn Förnamn Personnummer 

Elevens folkbokföringsadress Postnummer och ort Skola Klass 

 

Ansökan avser 

□ Skolskjuts □ Skolbusskort 
 

Ange anledning till ansökan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2  

Namn Namn 

Adress Adress 

Postadress Postadress 

Telefon dagtid:                       Mobilnr:                          Telefon dagtid:                       Mobilnr:                           

 

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter du angett ovan. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga er ansökan. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens rättsliga förpliktelse att erbjuda skolskjuts. 
Uppgifterna kommer att bevaras i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig är Barn- och 
utbildningsnämnden. Vill du veta mer om dina rättigheter eller komma i kontakt med oss, se lessebo.se/dataskydd.  

Datum Underskrift Datum Underskrift 

 

Ifylls av utbildningschef 

□ Beviljas  □ Avslås 
Motivering 

Utbildningschef Datum 

 

/ 
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Anvisningar 

Vem kan söka skolskjuts/skolbusskort? 
Elever som inte omfattas av Lessebo kommuns regler gällande skolskjuts.  
 
Personuppgifter 
Personuppgifterna som anges kontrolleras mot skatteverkets folkbokföringsregister. Båda 
vårdnadshavarnas namn och adress måste anges.  
 
Ansökan 
En ansökan kan inte behandlas om den är ofullständigt ifylld. Ansökningsblanketten ska vara 
undertecknad av båda vårdnadshavarna. En förnyad ansökan görs inför varje läsår.  
 
Ändrade förhållanden 
Vid adressbyte eller annan orsak till att villkoren för skolskjuts inte längre uppfylls måste 
detta omedelbart meddelas. I de fall då kommunen har beviljat skolskjuts till annan skola än 
den av kommunen hänvisade, med hänsyftning till Skollagen kap 10 § 32andra stycket, så 
åligger det kommunen att meddela vårdnadshavare om förutsättningarna för rätten till 
skolskjuts förändras så att skolskjuts ej längre kan erbjudas. En övergångsperiod om en (1) 
månad erbjuds i dessa fall.  
 
Skolbusskort 
Ett beviljat skolbusskort skickas till aktuell hänvisningsskola. Kortet medger bussresor med 
Länstrafiken Kronobergs linjetrafik till och från elevens hänvisningsskola och gäller i regel 
under hela läsåret.  
 
Frågor om skolskjuts besvaras av 
Lisa Johansson  
Tel: 076-768 27 09          lisa.johansson2@lessebo.se   

 
Ansökan skickas till 
Lessebo kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
365 80 Lessebo  
 


