Ansökan om skolskjuts för elever
folkbokförda i Skurups kommun –
gäller vid växelvis boende

Elevens namn

Personnummer

Skolans namn

Klass

Ansökan gäller

Har eleven skolskjuts idag?

Läsår

Ja

Skolskjuts önskas från och med:

Nej

Som grund för skolskjuts åberopas
Skolfärdens längd

Trafikförhållanden

Innehar ej skolbiljett

Annat, ange vad:

Växelvis boende

Jag/vi har tagit del av ordningsreglerna
Personuppgifter, vårdnadshavare 1
Namn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Personuppgifter, vårdnadshavare 2
Namn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Beskrivning av skolskjutsbehovet, t ex vilka veckor (udda/jämna) som skolskjuts önskas

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

För elever med växelvis boende gäller följande:
En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från
båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är
folkbokförd på.
Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot
inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.
Källor: RÅ 2002 referat 91, Högsta förvaltningsdomstolens dom 2013-11-14 i mål nummer 4922-13
och Kammarrätten i Sundsvalls dom 2013-01-28 i mål nummer 51-13.
Underskrift av vårdnadshavare 1
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Underskrift av vårdnadshavare 2
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Intygande av båda vårdnadshavarna med namnunderskrift att det rör sig om växelvis boende där
eleven vistas lika stor del hos båda vårdnadshavarna. I förekommande fall kan eventuell dom eller
annat beslut bifogas.

För information om personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera
ansökan om skolskjuts (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och överföring).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress och personnummer. Behandlingen
sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt
verksamhetssystem Extens och hanteras av administratör på Skol- och utbildningsförvaltningen.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller
inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna
behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling- avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller
telefon 0411-53 60 00.

