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Ansökan om särskild skolskjuts 

Denna blankett användas för att ansöka om särskild skolskjuts mellan hem och skola. Ifylld blankett 
skickas till Lysekils kommun, utbildningsförvaltningen/skolskjutsansvarig. Se adress längst ner på 
blanketten. 
  
Fylls i av vårdnadshavare 

Elevens efternamn och förnamn Personnummer 

Elevens folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Skolenhet Årskurs Kommun 

Vårdnadshavare 1 Namn Telefon  

Adress 

Vårdnadshavare 2 Namn Telefon  

Adress 

Underskrift vårdnadshavare 1 □ Enskild  
   vårdnad 

Underskrift vårdnadshavare 2 

Datum Datum 

Skolskjuts önskas  
Fr o m (YY-MM-DD) Till/från skolan (gäller ej för resor till och från fritidshem):  

Skäl för ansökan 

□ Avstånd antal km ________  
 

□ Trafikförhållanden (beskriv 

under övrig information) 

□ Växelvis boende (barnet bor lika 

mycket hos båda vårdnadshavare) 

□ Funktionsnedsättning  
  (intyg krävs) 

□ Annan särskild omständighet 

  (intyg krävs)  

 

 

Övrig information 
 

 

Beslut om skolskjuts 
Fylls i av handläggare 
 
□ Ansökan beviljas för: 

 
□ Ansökan avslås med motivering: 
 
Datum Namnunderskrift beslutsfattare  
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, 

skolenhet och skäl till ansökan. Syftet är för att kunna administrera ansökningar om särskild skolskjuts och för att 

kunna kontakta dig om vi har frågor. 

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för 

behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 

överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 

dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se. Du har också möjlighet att 

kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


