
Ansökan om ersättning för självskjuts 
som alternativ skolskjuts 

Datum för ansökan 

Ansökan avser elev 

För- och efternamn Personnummer 

  

    

 

   
   

 
  

 

  

            

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

 

                         

           

    
  

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 

  

    

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text. 

Adress  Postnummer och  ort  

Skola  

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text. 

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Sida 1 av 2 

Klass  

Förälder 1 

För- och efternamn 

Adress 

Postnummer och ort 

Telefonnummer alternativt e-postadress 

  Förälder 2  

För- och efternamn 

Adress 

Postnummer och ort 

Telefonnummer alternativt e-postadress 

Är förälder 1 vårdnadshavare?  Ja  Nej       Är förälder 2 vårdnadshavare?  Ja  Nej  

Behov av tolk? Ja, språk Nej 

Avstånd mellan hem och skola; körda kilometer per skoldag 

Underskrift 

Datum  och  namnteckning; Förälder 1  

Namnförtydligande 

Datum  och  namnteckning; Förälder 2  

Namnförtydligande 

Personuppgiftsbehandling  

Hantering av personuppgifter: Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För 
mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens webbplats. 
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Information 

Ansökan om självskjuts prövas individuellt med utgångspunkt i ordinarie skolskjutsbestämmelser med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan 
omständighet. Ersättning kan bli aktuell om kriterierna är uppfyllda och när bedömningen blir att någon 
annan skolskjutsform inte är möjlig och/eller lämplig. Vid ansökan med anledning av 
funktionsnedsättning bifoga läkarutlåtande. 

Självskjutsning innebär att vårdnadshavaren tar över hela ansvaret för elevens behov av skolskjuts. 

Eleven har efter beviljad självskjuts inte rätt till plats i upphandlad skolskjuts eller färdbevis under 
beviljad tidsperiod. 

Beslut omprövas årligen. 

För självskjuts lämnas en ersättning motsvarande den skattefria delen av den kommunala 
reseersättningen. Ersättningen baseras på antalet skoldagar per termin/läsår multiplicerat med körda 
kilometer inom Åtvidabergs kommun. Se Skatteverkets webbplats för aktuell bilersättningsnivå.

Beviljad ersättning betalas ut terminsvis via utbetalningsavi. Återbetalning av ersättning kan bli aktuell 
vid längre frånvaroperioder eller upprepad omfattande korttidsfrånvaro. 

Blanketten skickas till 

Åtvidabergs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 206 
597 25 Åtvidaberg 

eller via e-post 
skolskjuts@atvidaberg.se   

mailto:skolskjuts@atvidaberg.se

	Datum för ansökan
	Ansökan avser elev
	Förälder 1             Förälder 2
	Underskrift
	Personuppgiftsbehandling
	Ansökan om ersättning för självskjuts som alternativ skolskjuts
	Information
	Blanketten skickas till

	Datum för ansökan: 
	Föroch efternamn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Skola: 
	Klass: 
	Föroch efternamn_2: 
	Föroch efternamn_3: 
	Adress_2: 
	Adress_3: 
	Postnummer och ort_2: 
	Postnummer och ort_3: 
	Telefonnummer alternativt epostadress: 
	Telefonnummer alternativt epostadress_2: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Behov av tolk Ja språk: 
	Nej_3: Off
	Avstånd mellan hem och skola körda kilometer per skoldag: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 


