Skolskjuts läsåret 2020-2021
Inför höstterminen 2019 ändrade vi rutinen för ansökan om skolskjuts. Den innebär
att du som vårdnadshavare måste lämna in en ny skolskjutsansökan inför varje läsår,
oavsett om du tidigare beviljats skolskjuts för ditt eller dina barn och oavsett
anledning till behovet av skolskjuts. Om ingen ansökan lämnas in kommer in upphör
skolskjutsen i och med att nuvarande SL-kort går ut i samband med
terminsavslutningen i juni 2020.
Ny rutin
Inför läsåret 2020-21 ändras rutinen ytterligare. Det beror på att Södertälje kommun
handlägger ansökningar för alla elever som bor i kommunen, oavsett om eleven går
på en kommunal skola eller en friskola. Därför ska du börja med att ansöka om
skolskjuts via kommunens hemsida www.sodertalje.se. Får du avslag på din ansökan
hos kommunen kan du ansöka om skolskjuts hos oss. Då måste du bifoga
kommunens avslagsbeslut.
Regler för skolskjuts
Södertälje kommun beviljar i första hand skolskjuts i form av SL-kort med allmänna
färdmedel, därefter upphandlad skolskjuts med särskild kollektivtrafik och gäller
elever folkbokförda i Södertälje kommun när eleven går i kommunal eller fristående
skola i Södertälje kommun.
När kommunen fattar beslut om skolskjuts baseras det på avståndet samt
trafiksituationen mellan hemmet och den skola som ligger närmast elevens
folkbokföringsadress oavsett om eleven går på den skolan eller på en skola längre
bort. Information om kommunens skolskjutsregler i sin helhet finns på kommunens
webbplats www.sodertalje.se. Välj först Skola och förskola, sedan Grundskola och
Skolskjuts.
Vi på Södertälje Friskola beviljar skolskjuts/busskort om eleven har mer än 5 km
gångväg från hemmet till skolan och inte är inskriven i skolbarnsomsorgen. Det
betyder att du kan ha rätt till SL-kort från oss även om kommunens regler säger
något annat.
Ansökan
Ansökan om skolskjuts görs med bank-id via kommunens hemsida
www.sodertalje.se. Klicka på E-tjänster & Blanketter, välj därefter Skola och förskola
samt Ansökan om skolskjuts. Saknar du e-legitimation kan du vända dig till
Kontaktcenter i Stadshuset för hjälp. Ansökan måste ske senast 30 mars 2020 för
att allt med säkerhet ska vara klart inför höstterminsstarten.
Får du avslag på din ansökan hos kommunen kan det hända att du ändå har rätt till
ett SL-kort enligt Södertälje friskolas regler. Då ansöker du om skolskjuts/busskort
via blanketten “Ansökan om skolskjuts” som finns på vår hemsida, klicka på
Dokument, eller att hämta på skolans expedition. Om eleven har växelvis boende så
måste även en bilaga om detta lämnas. För att ansökan ska bli giltig krävs att båda
vårdnadshavarna skriver under ansökan, samt att kommunens beslut om avslag
bifogas.
Ledningen gör sedan en prövning som visar om en elev har behov av skolskjuts med
anledning av färdvägens längd mellan hemmet och skolan eller med anledning av
trafikförhållandena längs färdvägen eller om eleven har behov av skolskjuts med

anledning av en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.
Därefter får ni ett beslut hemskickat per post där det framgår om er ansökan har
beviljats eller ej.
Ansökan om skolskjuts måste ha kommit in till Södertälje Friskola senast 31 maj
2020 för att ditt barn ska garanteras skolskjuts/busskort från läsårsstart.
Sammanfattningsvis
1. Ansök om skolskjuts hos Södertälje kommun senast 30 mars 2020.
2. Om du får nej från kommunen, ansök om skolskjuts hos Södertälje friskola
senast 31 maj 2020 och bifoga kommunens beslut.
Om det sker förändringar gällande folkbokföringsadress, växelvis boende, byte av
skola eller dylikt efter att ansökan skickats in måste dessa förändringar mejlas in till
expedition@sodertaljefriskola.se
Vid frågor kring skolskjuts eller frågor kring beviljandet av skolskjuts/busskort kan ni
mejla expedition@sodertaljefriskola.se eller kontakta oss på tel: 08-55422490
Med vänlig hälsning,
Skolledningen
Södertälje Friskola

