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Ansökan skjuts specialverksamhet 

SKJUTS TILL/FRÅN FRITIDSHEM 

Ansökan skickats till Linköpings kommun, skolskjutsar, Drottninggatan 45, 581 81 Linköping 
 

 Skjuts till/från 
Skjuts från 
 

Fr o m, datum 

Skjuts till 
 

T o m, datum 

Barn/förälder 
Namn 
 

Personnummer 

Adress Postadress Telefon 

Nuvarande förskole-/fritidshemsplacering 
 

Vårdnadshavare 1, 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Ev mobiltelefon 

Arbetsgivare 
 

Arbetstid 

Vårdnadshavare 2 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Ev mobiltelefon 

Arbetsgivare 
 

Arbetstid 

Övriga barn i familjen 
 

Placering, skola/barnomsorg 

Omfattning som barnet behöver skjuts till 
Förskolan/fritidshemmet 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Hem 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Beskriv de omständigheter som gör att Ni ansöker om skjuts 

Datum Underskrift Vårdnadshavare 1 Namnförtydligande 

Datum Underskrift Vårdnadshavare 2 Namnförtydligande 
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Utdrag ur protokoll Kollektivtrafiksnämnden 1999-02-25 §24 dnr Ktn 1999.0018          
   
Förslag till riktlinjer för skjuts till specialverksamheter och fritidshem    
    
ÄRENDE      

       
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för skjutsar till specialverksamheter   
och fritidshem i anslutning till dessa.  Barn- och ungdomsnämnden beslutade i sitt sammanträde 1997-10-02    
   
att skjuts till barnomsorg normalt inte ska förekomma, samt     
att individuell prövning kan göras beträffande skjuts till specialverksamheter.   

       
För att i framtiden kunna göra så korrekta bedömningar som möjligt för erhållande av skjuts har    
barn- och ungdomsnämndens kansli arbetat fram förslag på bedömningskriterier.  
Utgångspunkten är att föräldrar har ansvaret för barnets transport till och från förskolan (1-5 år) 
Det är viktigt att en naturlig, helst daglig kontakt sker med förskolan.   
Föräldrar till skolbarn kan kontakt med fritidshemmet minst 1-2 ggr per vecka  anses genomsnittligt.     
1.     För att skjuts skall erbjudas måste avståndet från hemmet närmast belägna förskola/fritidshem  
        och av kommunen erbjuden specialverksamhet/fritidshem överstiga 4 km.   
2.     En individuell bedömning om omfattningen skall göras, där hänsyn till föräldrars arbetstider  
        och eventuella syskons förskoleplacering skall vägas in. Minst motsvarande 1 dag/vecka  
       skall familjen själv sköta transporten.     

       
Beslut om eventuell skjuts fattas efter prövning av ansvarig planeringsledare på kommunledningskontoret,   
som samordnar skjutsen inom den övriga skolskjutsorganisationen. Om föräldern tillfälligtvis önskar skjuts 
utanför ramen av denna organisation anordnas och bekostas detta av föräldern. 
     
BESLUT      

       
Kollektivtrafiknämnden beslutar     

       
                          att fastställa föreslagna kriterier för prövning av rätten till skjuts   
                          till specialverksamheter och fritidshem i anslutning till dessa  
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om behandling av personuppgifter 
(Personuppgiftslagen SFS 1998:204) 
 
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas i dataregister av samhällsbyggnadsnämnden i 
Linköping, för administration och tillståndsgivning. För att möjliggöra planering, beställning och 
administration av skolskjuts samt för framställning av statistik överförs uppgifterna till dataregister hos 
AB Östgötatrafikens beställningscentral. Personnummer lämnas inte ut till transportör vid beställning av 
resa. 
Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran, få ut information 
om vilka personuppgifter om dig som behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig 
att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. 
För uppgift om behandling av personuppgifter hos beställningscentralen skall begäran inlämnas till 
AB Östgötatrafikens beställningscentral. 
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