
Skolskjuts läsåret 2022-2023 

Ansökan
Börja med att kontrollera om du kan få skolskjuts från kommunen och sök i så fall där. Om du kan ha 
rätt till SL-kort från skolan ansöker du via blanketten "Ansökan om skolskjuts" som finns på vår 
hemsida. 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. Ansökan till skolan lämnas till 
skolans expedition senast 31 maj. 

Har ditt barn rätt till skolskjuts till och från skolan? Då behöver du lämna in en ansökan inför varje 
nytt läsår. Om ingen ansökan lämnas in kommer in upphör skolskjutsen i och med att nuvarande SL-
kort går ut i samband med terminsavslutningen i juni 2022. 

Vad händer nu?
Du som har barn med rätt till skolskjuts och bor i Södertälje kommun ska senast den 31 mars lämna 
in en ansökan till kommunen. Regler och ansökningsformulär hittar du på
https://skolskjuts.se/applicationportal/sodertalje.
För elever som inte bor i Södertälje kommun gäller den egna kommunens regler. Läs mer på deras 
hemsida.
Om du inte har rätt till skolskjuts från kommunen kan du ansöka hos oss.

Regler för skolskjuts
Södertälje kommun prövar rätten till skolskjuts baserat på avstånd och trafiksituation 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. Där kan du även se vilka avståndsregler kommunen tillämpar.
Södertälje friskola tillhandahåller SL-kort till elever som har mer än 5 km gång- eller cykelväg från 
hemmet till skolan och inte är inskriven i skolbarnsomsorgen, dvs. fritidshem eller fritidsklubb. Det 
betyder att du kan ha rätt till SL-kort från oss även om du får nej från kommunen.

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 
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