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Ansökan om skolskjuts/busskort
Båstads kommun                  
 
Barn och skola
Postadress: Box 1043, 269 21 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
barnochskola@bastad.se 
www.bastad.se 
Grundskoleelever med växelvis boende som berör olika skolområden eller 
upptagningsområden
För närvarande gäller i korthet att elever med ett dokumenterat växelvis boende har rätt
till fri skolskjuts om: 
l         skolskjutsreglerna uppfylls
l         eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta i Båstads kommun
l         eleven stadigt vistas ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna
l         det växelvisa boendet är fastställt antingen genom ett domstolsutslag, ett
         av socialnämnden godkänt avtal eller ett gemensamt, skriftligt intyg från båda
         vårdnadshavarna. 
         OBS! Denna ansökan måste kompletteras med ett sådant utslag/intyg.
 
Beslut om extra skolskjuts vid växelvis boende avgörs av rektor med myndighetsansvar.
Underskrift
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2
OBS! Måste undertecknas av båda vårdnadshavarna
OBS! Glöm ej att bifoga antingen kopia på domstolsutslag, ett av socialnämnden godkänt avtal
eller ett gemensamt, skriftligt intyg från båda vårdnadshavarna gällande elevens boende.
Skickas till:
Skolexpert/utredare
Yasra Delpisheh
Barn- och skolkontoret
Box 1043
269 21  BÅSTAD
Telefon 0431 - 776 56
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