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Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
- Ansökan görs per läsår 

 
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende kan en elev beviljas skolskjuts från båda vårdnadshavares bostäder. 

Med växelvis boende menas att eleven har två hem och bor i princip lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. 

Skolskjuts beviljas inte för bostadsadresser utanför Tierps kommun. Om elev är inskriven på fritidshem ska 

särskild ansökan lämnas in. För mer information, se www.tierp.se/skolskjuts. 

 
Elevens namn Personnummer 

Folkbokföringsadress, postnummer och ort 

Skola Årskurs Ansökan avser läsår 

  /   

Namn vårdnadshavare 1 Personnummer 

Folkbokföringsadress, postnummer, ort 

Telefon E-postadress Avser ansökan denna adress? 

 Ja      Nej 

Namn vårdnadshavare 2 Personnummer 

Folkbokföringsadress, postnummer, ort 

Telefon E-postadress Avser ansökan denna adress?  

 Ja      Nej 

 

Har ni gemensam vårdnad? 

 Ja 

 Nej 

Är boendet varaktigt och regelbundet hos båda vårdnadshavarna? 

 Ja 

 Nej 

Jämna veckor Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vårdnadshavare 1  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em 

Vårdnadshavare 2  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em 

Udda veckor Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vårdnadshavare 1  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em 

Vårdnadshavare 2  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em  Fm  Em 

 Jag är medveten om att jag ska informera Medborgarservice om eventuella förändringar sker.
 

Datum Underskrift vårdnadshavare 1 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2 

För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten 
kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i 

enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du 

kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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