Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
Skolskjuts kan beviljas enligt Skollagen 10 kap. 32 § och 11 kap 31 § samt skolskjutsreglemente för grundskola och
grundsärskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut.
•
•

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.

Elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Blivande skola

Blivande årskurs

Blivande klass

Vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1

Namn vårdnadshavare 2

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefon

Ort

Telefon

Skolskjuts önskas
Läsåret

Kommer inte att ha fritids under läsåret

Till skolan

Från skolan

Ansökan avser
Elev med funktionsnedsättning (bifoga relevant utlåtande)
Elev i grundsärskola/gymnasiesärskola
Växelvis boende (gäller ej gymnasiet)
Trafiksäkerhet (gäller ej gymnasiet)
Skolskjuts/kostnadsfri resa till annan kommunal skola än anvisningsskola
Annan orsak, ange vad (exempelvis planerad operation)

Hjälpmedel
Elmoped

Rullstol, hopfällbar

Rullator, hopfällbar

Elrullstol

Rullstol, ej hopfällbar

Rullator, ej hopfällbar

Permobil

Annat, ange vad

Schema vid växelvis boende
Skjuts till från vårdnadshavare 1

Skjuts till/från vårdnadshavare 2

Jämna veckor

Jämna veckor

Udda veckor

Udda veckor

Annat schema, ange vad

Annat schema, ange vad

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Ansökan lämnas/skickas till Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafiksamordnare, Rådhuset,
783 27 Säter

Beslut
Skolskjuts beviljas

Datum

Skolskjuts avslås med motivering:

Underskrift beslutsfattare

Namnförtydligande

Beslut enligt Skollagen 10 kap. 32 § och 11 kap 31 §, första stycket, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Om ni vill att förvaltningsrätten ska ta upp ert ärende, ska ni skriva ett överklagande där ni talar om varför ni anser att
beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Tala om i brevet vilket beslut ni vill överklaga, t.ex. genom att ange
beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vad ni vill att den ska pröva och vad ni vill
att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.
Överklagandet ska dessutom innehålla:
 organisationsnummer (eller personnummer)
 postadress
 telefonnummer
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig
Kom ihåg att skriva under överklagandet.
Vart skickar jag överklagandet?
Om ni vill överklaga detta beslut skall ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden med adress:
Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Trafiksamordnare, Box 300, 783 27 Säter.
Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars
kan överklagandet inte prövas. Samhällsbyggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.
Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står
du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

På nästa sida kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina
personuppgifter i syfte att administrera skolgång. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning
för att enligt Skollagen kunna erbjuda skolskjuts.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten. Uppgifter kan också komma att inhämtas från
folkbokföringsregistret för att ha ett uppdaterat adressregister.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
sparas eller gallras enligt en av samhällsbyggnadsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag.
Samhällsbyggnadsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera
datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som samhällsbyggnadsnämnden behandlar.
Kontakta i så fall samhällsbyggnadsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn: 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

