Ansökan om skolskjuts
 Taxi

 Linjetrafik

Skolskjuts kan beviljas enligt Skollagen/skolskjuts 10 kap. 32 § och 11 kap. 31 §, Skolskjutsreglemente
för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala reglemente.
 Förnyad ansökan görs inför varje läsår
 Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende intygar undertecknande vårdnadshavare att
barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna.
 Särskoleskjuts.
 Skolskjuts.
 Skolskjuts vid särskilda skäl. Vid tillfällig funktionsnedsättning bifogas läkarintyg.
 Skolskjuts vid växelvis boende. Schema/avtal bifogas.

Elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skola

Årskurs

Klass

Vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1

Namn vårdnadshavare 2

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Hemtelefon

Mobil

Hemtelefon

Mobil

Del av läsåret fr.o.m.

t.o.m.

Skolskjuts önskas
Läsåret
Till skolan

Från skolan

Åker till och från skolan







Hjälpmedel

 Rullstol fällbar

 Rullstol ej fällbar

 Permobil

 Har ledsagare/assistent med i bilen

Skolskjuts vid särskilda skäl

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Familje- och utbildningsförvaltningen, 777 81 SMEDJEBACKEN
_

___________________________________________________________

Gatuchefens beslut
Skolskjuts

Skolskjuts





Beviljas

Underskrift gatuchef
Namnförtydligande

Avslås med motivering
Datum

Ansökan om skolskjuts

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, enligt denna blankett. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna bedöma om du har rätt till skolskjuts och för att eventuellt
kunna bevilja skolskjuts.
Vi har fått dina uppgifter från din ansökan om skolskjuts. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så
länge som behovet av skolskjuts kvarstår.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Tekniska kontoret som handlägger din
ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Familje- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Familje- och
utbildningsförvaltningen, Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken, tel 0240-660216.
Du når vårt dataskyddsombud på telefon 0240-66 01 86. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

