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Kontaktuppgifter
Skolskjutshandläggare Samhällsbyggnad
0155 - 24 83 90
skolskjuts@nykoping.se

Nyköping ligger vid kusten en timme
söder om Stockholm. Närheten till
havet, lokal prägel och Europas
storstäder inom räckhåll ger dig
möjligheter att andas och växa.

Skolskjuts för
grundskoleelever och
elever i
gymnasiesärskolan
inom Nyköpings
kommun

En elev kan få kostnadsfri (gratis)
skolskjuts om eleven är
folkbokförd i Nyköpings kommun
inskriven i den av kommunen anvisade skolan
(basplaceringsskola) eller inskriven i en vald skola i
kommunen där skolskjutsen till den valda skolan inte
kostar mera än den skulle gjort till den anvisade skolan.
Uppfyller något av följande kriterier, långt avstånd,
trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet.

Avståndsbestämmelser (kilometergränser)
För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska
avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola
(basplaceringsskola) överstiga:
3 km för Årskurs F - 3
4 km för Årskurs 4 - 6
5 km för Årskurs 7 – 9
6 km för Gymnasiesärskolan

Vem behöver ansöka om skolskjuts?
Alla elever som har rätt till skolskjuts enligt avståndsbestämmelserna,
men av någon anledning inte kan åka buss utan i stället behöver åka
taxi
Alla elever som behöver skolskjuts med anledning av
trafikförhållanden, dokumenterad funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet.
Alla elever som har växelvis boende (50/50)

Vem behöver inte ansöka om
skolskjuts?
Elever som har fått erbjudande om skolskjuts enligt
avståndsbestämmelserna behöver inte göra en ansökan utan
endast svara JA på erbjudandet.
Svaret ska skickas till skolskjuts@nykoping.se senast 15 april.
Ansök via e-tjänst (Bank-ID) som du hittar på
www.nykoping.se/skolskjuts.
Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår eftersom
beslutet om skolskjuts fattas läsårsvis om maximalt ett år.

Läs mer om riktlinjer och regler
Du hittar mer information på www.nykoping.se/skolskjuts. Riktlinjerna är
politiskt beslutade och ligger till grund för alla beslut som fattas av kommunens
skolskjutshandläggare.

