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     2023-03-03 
 
Det är dags att ansöka om skolskjuts inför kommande läsår, 2023/2024. 
 

Vårdnadshavare ansöker via e-tjänsten på kommunens webbplats och inloggning sker med e-
legitimation. https://malung-salen.se/skolskjuts 
Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan. Om ni inte har någon e-legitimation skaffar ni det hos er 
bank.  
 
Ansökan ska göras under perioden vecka 10-12 (6/3-26/3) för att vara säker på att beslut om 
skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det är viktigt att ni söker under denna period då planeringen 
av bussturer planeras efter detta. 
Om eleven för närvarande inte är i behov av skolskjuts, så kan ansökan göras senare under läsåret.  

 
Viktigt att ni väljer rätt läsår (2023-2024) i ansökan eftersom man ansöker varje läsår. 
 
Om ni inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kontakta elevens skola för blankett. 
 
Familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet, personer med tillfälligt personnummer 
måste ansöka via blankett. 

 
Dalatrafik skickar skolkort till skolskjutsberättigade elever i augusti. 
 
All skolskjuts i Malung-Sälens kommun går i öppen linjetrafik. 
 
Det är vårdnadshavarens ansvar att: 
-eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från hållplats, vilket kan innebära att eleven måste 
följas under så lång tid som behövs för att de ska klara att gå till och från hållplats på egen hand. 
- meddela skolan ny adress vid flytt, folkbokföringsadress och växelvis boendeadress. 
- ansvara för skjuts till/från skolan om elev ej finns vid hållplats vid den tidpunkt då skolskjutsen      
hämtar.  
- att kontakta skolan om elevens skolkort ej fungerar för ett nytt kort. 
- att stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid resa. 
 
Det är elevens ansvar att: 
- ansvara för skolkortet som är en värdehandling. 
- registrera skolkortet i samband med påstigning. 
- att trycka på stoppknappen för avstigning vid nästa hållplats. 
 
Avståndsregler: 
2 km förskoleklass-årskurs 3, erbjuds skolskjuts om de korsar riksvägar. 
2 km årskurs 4-5 
4 km årskurs 6-9 
Avsteg från avståndsregler kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde tillämpas. 
Regler för skolskjuts regleras i Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner: 
 https://malung-salen.se/skolskjuts 

  
Vid frågor kontakta elevens skola eller skolskjutshandläggare via e-post: skolskjuts@malung-salen.se 
 
Malung-Sälens kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 14 
782 21 Malung  
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