
Ansökan / Application 
ORDINARIE SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLEELEV 

SCHOOL TRANSPORT FOR PUPIL IN COMPULSORY SCHOOL 
De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din ansökan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter. 

The personal data that you fill in will be handled only in purpose to administrate this registration. Strömstads kommun is responsible for the handling of 

personal data. You find information about how we handle personal data at www.stromstad.se/personuppgifter. 

Version 2022-03-23 

Ifylld blankett skickas till / Send the form to: Strömstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 452 80  STRÖMSTAD 

Strömstads kommun Besöksadress / Visiting address:  Telefon / Telephone: www.stromstad.se/bun 
Barn- och utbildningsförvaltningen Klockaregatan 2  0526-190 00 bun@stromstad.se 
452 80 STRÖMSTAD STRÖMSTAD  

Bestämmelser 

Elever har rätt till skolskjuts från busshållsplats/påstigningsplats 

om avståndet mellan folkbokföringsadressen och den anvisade 

kommunala skolan överstiger  

   - två kilometer för elever i årskurs F-3 

   - tre kilometer för elever i årskurs 4-6 

   - fyra kilometer för elever i årskurs 7-9 

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika 

vad gäller rätten till skolskjuts. I och med att avståndet till skola/ 

påstigningplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde 

behandlas avståndet från den del av bostadsområdet som ligger 

närmast skolan/påstigningsplatsen. 

Avstånden är riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid 

gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och 

trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan 

folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall 

överstiger angivna kilometerantal. 

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med 

busschaufförerna. 
 

Regulations  

Pupils are offered school transport from a bus stop or given 

boarding spot if the distance between the home adress and the 

school exceeds  

   - two kilometres for pupils in grade F-3 (6-9 years) 

   - three kilometres for pupils in grade 4-6 (9-12 years) 

   - four kilometres for pupils in grade 7-9 (12-15 years)  

Equal terms are applied for pupils living in a cohesive residential 

area. As the distance between a school and a bus stop varies 

within a cohesive residential area, the distance is measured 

from the part of the residential area located closest to the 

school. 

The given distances are guidelines, meaning that the 

administrator of school transport always makes an individual 

estimation based on road and traffic conditions. Therefore the 

distance between the home address and the bus stop in some 

cases exceeds the given distances. 

A suitable bus stop/boarding spot is decided by the municipality 

in cosultation with the bus drivers. 
 

 

PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTER BARNBARNBARNBARN    / PERSONAL DATA CHILD/ PERSONAL DATA CHILD/ PERSONAL DATA CHILD/ PERSONAL DATA CHILD    
Namn / Name 

      
Folkbokföringsadress / Address 

      
 

UPPGIFTER OM UTBILDNINGUPPGIFTER OM UTBILDNINGUPPGIFTER OM UTBILDNINGUPPGIFTER OM UTBILDNINGEN / ABOUT THE EDUCATION  EN / ABOUT THE EDUCATION  EN / ABOUT THE EDUCATION  EN / ABOUT THE EDUCATION      

Ansökan om skolskjuts gäller läsåret / Application period - school year:       

Skolans namn / Name of school 

      
Klass / Grade 

      
 

VÅRDNADSHAVARE 1VÅRDNADSHAVARE 1VÅRDNADSHAVARE 1VÅRDNADSHAVARE 1    / / / / PARENT/CARE GIVER 1PARENT/CARE GIVER 1PARENT/CARE GIVER 1PARENT/CARE GIVER 1    
 Ensam vårdnadshavare / Single parentship 

VÅRDNADSHAVARE 2VÅRDNADSHAVARE 2VÅRDNADSHAVARE 2VÅRDNADSHAVARE 2    / / / / PARENT/CARE GIVER PARENT/CARE GIVER PARENT/CARE GIVER PARENT/CARE GIVER 2222    

Namn /Name 

      
Namn / Name 

      
Adress / Address 

      
Adress / Address 

      
Postadress / Postcode, city or county 

      
Postadress / Postcode, city or county 

      
Telefon / Telephone 

      
Telefon / Telephone 

      
Datum / Date 

      
Datum / Date 

      
Namnunderskrift vårdnadshavare 1 / Signature parent/caregiver 1 Om möjligt / If possible: 

Namnunderskrift vårdnadshavare 2 / Signature parent/caregiver 2 

 


