ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
AV SÄRSKILDA SKÄL
Skickas till:
Kumla kommun
Förvaltning för livslångt lärande
692 80 Kumla
Elever som har rätt till skolskjuts med buss enligt avståndsbestämmelserna och som går på sin anvisade skola behöver
inte göra en ansökan utan kommer att få erbjudande om skolskjuts med buss. Här ansöker du som:
• inte blivit beviljad skolskjuts enligt avståndsbestämmelserna, men önskar skolskjuts mot bakgrund av
trafikförhållanden, funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

• blivit beviljad skolskjuts med linjetrafik mot bakgrund av avståndsreglerna, men inte kan åka buss i linjetrafik.

Sökande

Elevens/barnets för- och efternamn

Elevens/barnets personnummer

Årskurs

Ange för vilken period du söker skolskjuts för

Bostadsadress inkl. postnummer

Avstånd till skolan

Avstånd till aktuell hållplats

Vårdnadshavare 1/ god man/ företrädare
För- och efternamn
Telefon dagtid
E-postadress

Skola

Telefon mobil

Bostadsadress inkl. postnummer
Underskrift

Vårdnadshavare 2
För- och efternamn
Telefon dagtid

Telefon mobil

E-postadress

Bostadsadress inkl. postnummer
Underskrift

Omständigheter som är skäl för skolskjuts av särskilda skäl:
I skollagen anges att nedanstående skäl kan utgöra skäl för skolskjuts. Bocka i de punkter som uppfyller
elevens förutsättningar nedan. Bedömningen sker utifrån en helhetsbild, är det därför flera skäl ange
samtliga.
Färdvägens längd

Trafikförhållanden

Funktionsnedsättning

Ange varför eleven/barnet har rätt till skolskjuts av särskilda skäl:

Trafikförhållanden

Överklaga
Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas till förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ställas till
Förvaltningsrätten i Karlstad, men adresseras till:
Kumla kommun, Förvaltning för livslångt lärande, 692 80 Kumla
Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter finns på nästa sida.

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Nämnd för livslångt lärande i Kumla kommun som du
enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland
annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har
ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för
behandling av personuppgifter.

Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att administrera ansökan om skolskjuts
av särskilda skäl.

Nämnden behandlar personuppgifterna du lämnar i syfte att utföra en rättslig förpliktelse med stöd av
allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 c och skollagen kap 8 kap §§ 21-13 (förskolan), 9 kap §§ 1921 (förskoleklass), 10 kap §§ 37-39 (grundskolan), kap 11 §§ 15-17 (grundsärskolan), 14 kap §§ 15-17
(fritidshem), 16 kap §§ 52-54 (gymnasieskolan) och kap 19 §§ 45-47 (gymnasiesärskolan).

Dina personuppgifter kommer arkiveras när ärendet avslutats.

Du har rätt att begära att nämnden rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att nämnden raderar
dina personuppgifter eller invända mot att personuppgifterna behandlas. Nämnden har dock rätt att
under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina
personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information kring det, så kallat
registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här:
(https://etjanst.kumla.se/oversikt/overview/393).
Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Nämnden har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Nordic Peak och W3D3 som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har
andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE

