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Ansökan om skolskjuts 
Innan ansökan fylls i är det viktigt att kommunens information om skolskjuts lästs igenom. 
Ansökan som kräver individuell bedömning beslutas av skolskjutssamordnaren. 
Ansökan lämnas/skickas till skolans expedition. 

Elevens personuppgifter 
Elevens för- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Elevens folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Elevens skola Årskurs 

Skolskjuts söks fr.o.m. 

Orsak till ansökan

Avstånd Tätortsskjuts ”skola till skola” Elevens funktionsnedsättning
Trafikförhållande Växelvis boende (bifoga schema) Annan särskild omständighet

Ange vad:
Plats för kompletterande information finns på nästa sida. 

Fritidshemsplacering 

Har barnet fritidshemsplats? Ja Nej

Schema för skolskjuts Ange med kryss de dagar eleven behöver skolskjuts. 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgon 
Eftermiddag 

Vårdnadshavares uppgifter 
Vårdnadshavare, för- och efternamn Telefon 

Adress Postnummer Ort 

Vårdnadshavare, för- och efternamn Telefon 

Adress Postnummer Ort 

Gislaveds kommun behandlar de personuppgifter som lämnas via denna blankett i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(GDPR) och de lagras endast så länge som det är relevant. Se bilaga 1. 

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen förändringar, t.ex. fritidshem, byte av 
hemadress eller skola. 

Underskrift (vårdnadshavare) 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Beslut 
Ansökan om skolskjuts 
 beviljas
 avslås. Motivering:

Datum Rektor/skolskjutssamordnare, namnförtydligande 
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Kompletterande information 
Trafikförhållande 

Växelvis boende 

Elevens funktionsnedsättning 

Annan särskild omständighet 
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Bilaga 1 

Information och tillgång till personuppgifter

Gislaveds kommun, barn- och utbildningsnämnden, behandlar dina och ditt barns personuppgifter i syfte 
att administrera skolskjuts inom kommunen. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av Skollagen. 
Dataskyddsförordningen finns till för att förhindra att den personliga integriteten kränks genom 
behandling av personuppgifter. Personuppgifterna får bara behandlas om du som vårdnadshavare har 
godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. 

De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, telefonnummer och adress. Nödvändiga 
personuppgifter lämnas till ansvarig skolskjutsentreprenör. Personuppgifterna kommer inte att föras 
över till tredje land. Uppgifterna förvaras i kommunens skoladministrativa system, hos skoladministratör 
och kommunens skolskjutssamordnare. 

Personuppgifterna sparas så länge Gislaveds kommun, barn- och utbildningsnämnden, har behov av att 
handlägga ärendet. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så uppgifterna kan komma att 
bevaras för all framtid enligt Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.  

Om du anser att vi har behandlat dina och ditt barns personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse 
hos Gislaveds kommun, barn- och utbildningsnämnden. Kontakta Gislaveds kommun, Barn- och 
utbildningsnämnden, via e-post bun@gislaved.se. Om du vid något tillfälle inte är nöjd med hur vi  
behandlar information om dig och ditt barn och vill göra ett klagomål kan du kontakta Gislaveds 
kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@gislaved.se för att undersöka det. Om du inte är 
nöjd med Gislaveds kommun, barn- och utbildningsnämndens, svar eller tror att Gislaveds kommun, 
barn- och utbildningsnämnden, inte behandlar personuppgifterna enligt lagen kan du klaga till 
Datainspektionen.  

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig och ditt barn som Gislaveds kommun, barn- 
och utbildningsnämnden, behandlar. Du kan begära registerutdrag direkt på kommunens webbplats eller 
via e-post till bun@gislaved.se alternativt kommunen@gislaved.se. Vi behöver uppgift om namn och 
personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked om vilka 
personuppgiftsbehandlingar Gislaveds kommun, barn- och utbildningsnämnden, gör om dig och ditt 
barn. 

Läs mer om hur Gislaveds kommun behandlar personuppgifter och hur du begär registerutdrag på 
kommunens webbplats www.gislaved.se/ompersonuppgifter.  
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