
 
 

 

Ansökan om skolbiljett/SL-kort  

 

Skolorna i Myrsjö rektorsområde följer Nacka kommuns regler som finns på https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-

och-grundskola/resor-till-och-fran-skolan/skolbiljett-sl/ 

Sammanfattning av reglerna: 

För att en elev i förskoleklass och grundskola ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska båda punkterna nedan vara 

uppfyllda. 

• Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska 

vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men fått plats på en annan skola. 

• Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan där eleven 

är placerad ska vara längre än: 

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2) 

- 3 kilometer (årskurs 3–6) 

- 4 kilometer (årskurs 7–9) 

Avstånd mäts som närmaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och skolan i Google maps. 

Ansökan lämnas in senast 28/5 på vårterminen och senast 30/11 för vårterminen. 

Observera att skolan inte registrerar några kortnummer, detta gör ni själva. Skolan ersätter inte borttappat kort. 

Ansökan avser (du kan bocka i båda terminerna om ansökan gäller både för ht och vt) Ny prövning sker vid varje 

terminsstart.  

 HT-21   VT-22         

 

Elevens personuppgifter  

Efternamn  Förnamn  Personnummer  

Folkbokföringsadress    Telefon  

Postnummer  Postadress    

Alternativ adress  vid växelvist boende  Telefon  

Postnummer  Postadress    

Skolans namn  Klass kommande termin  

Gångavstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skolan i km (enligt 
Google maps) 

 

Personnummer  Personnummer  

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift  

Namnförtydligande  Namnförtydligande  

 

  

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/resor-till-och-fran-skolan/skolbiljett-sl/
https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/resor-till-och-fran-skolan/skolbiljett-sl/


 
 

 

Skolans anteckningar 

Beviljas    Beviljas ej   

Datum  Rektor  

Motivering vid avslag:  
 

Eleven är inte inskriven i sin närmaste kommunala skola  

Gångavståndet är inte längre än 2/3/4 km  

Eleven är inte folkbokförd i Nacka kommun  

Växelvist boende: Avståndet till adressen i den andra 
kommunen tas ej med i bedömningen 

 

 

Övrigt: 

 

 

 

Blanketten skickas till  

 

Myrans heldagsskola 

Sandövägen 8 

132 32 Saltsjö-Boo 

Myrsjöskolan 

Mensättravägen 42 

132 31 Saltsjö-Boo 

Orminge skola 

Sandövägen 4 

132 32 Saltsjö-Boo 

Sågtorpsskolan 

Boo kyrkväg 5 

132 36 Saltsjö-Boo 

 

Det går också bra att lämna blanketten på skolans expedition 

 

 

 

 


