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ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
Enligt Mjölby kommuns riktlinjer

Ansökan gäller med start läsåret
gäller till skolan

gäller från skolan

Anledning till ansökan skolskjuts
Lång skolväg

Trafikförhållande

Växelvis boende (ny ansökan varje läsår)

Grundsärskolan

Annan orsak (använd övriga upplysningar på sidan 2)

Funktionshinder (bifoga intyg)
Gymnasiesärskolan
Eleven har plats på fritids

Ansökan gäller eleven
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringadress

Skola och klass

ja

nej

Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavares personuppgifter anges
Vårdnadshavare 1
Namn

Vårdnadshavare 2
Namn

Adress

Adress

Telefon dagtid (även

Mobiltelefon

Telefon dagtid (även

Mobiltelefon

Avstånd i kilometer hem-skola

Avstånd i kilometer hem-skola

Barnets vistelsetid (här ska det framgå om barnet vistas hos dig
jämn eller ojämn vecka)
Jämn vecka
Ojämn vecka

Barnets vistelsetid (här ska det framgå om barnet vistas hos dig
jämn eller ojämn vecka)
Ojämn vecka
Jämn vecka

Underskrift (riktigheten med ovan angivna uppgifter intygas)
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beslut
Beviljas
Datum

Postadress
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Avslås, se bifogat beslut
Skolskjutsansvarig

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 13

Telefon

www.mjolby.se

Organisationsnummer

010-234 50 00

utbildning@mjolby.se

212000-0480

Telefax
010-234 5120
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Ansökan om skolskjuts
Enligt Mjölby kommuns riktlinjer

Övriga upplysningar

Information om behandling av personuppgifter
Mjölby kommun behöver, i samband med planering och beviljande av skolskjuts, spara och behandla
personuppgifter om dig som vårdnadshavare och ditt barn, så som namn, personnummer, adress och
telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ansökan om skolskjuts och
eventuellt verkställa den samt kunna meddela beslut och information. Personuppgifterna kan utgöra underlag
för statistikanalyser.
Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den rättsliga grunden
för att behandla personuppgifterna är 6.1 f. allmänt intresse och 6.1 e. myndighetsutövning. Uppgifterna
kommer att sparas i två år efter att ansökan är inaktuell eller att beslutet har upphört. Om du/ni har
överklagat ett beslut eller ansökt om skolskjuts vid växelvis boende kommer detta att bevaras.
Personuppgifter som vi behandlar delas med AB Östgötatrafiken. Vi kan även komma att dela
personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer
vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se.
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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten IMY.

Postadress
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
010-234 50 00
Telefax
010-234 51 20

www.mjolby.se
utbildning@mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

