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ANSÖKAN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid – resor mellan
fritidshem och nattis
Ansökan avser taxiresor för barn i fritidshem där båda föräldrarna arbetar obekväm arbetstid
och inte har möjlighet att skjutsa barnet mellan verksamheterna fritidshem och nattis.
Taxiresorna är inte skolskjuts, vilket innebär att kommunen inte har någon laglig skyldighet att
erbjuda resorna. Du ska i ansökan beskriva varför du inte kan ombesörja skjuts till ditt barn.
Kommunen har inte tillsynsansvar för barnet under resor mellan fritidshem och nattis eftersom
det upphör när barnet lämnar nattis och aktualiseras när barnet kommer till skolan, detsamma
gäller den omvända vägen. Däremellan har vårdnadshavaren tillsynsansvaret (Föräldrabalken 6
kap 2 §)
Vid förändring av
skolskjutsansvarig.
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Personuppgifter elev
Namn

Personnummer

Skola

Folkbokföringsadress

Postnummer

Årskurs
Ort

Personuppgifter vårdnadshavare 1
Namn
Adress
Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Personuppgifter vårdnadshavare 2
Namn
Adress
Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Beskriv varför ni inte kan ombesörja skjuts till nattis för ert barn (behövs mer skrivutrymme, bifoga text separat)

OBS! Intyg som stärker ansökan ska bifogas.

Utdelningsadress

Besöksadress

Webb

Telefon

E-post

Bankgiro

821 80 Bollnäs

Stadshustorget 2

www.bollnas.se

0278-250 00

utbildningskontoret@bollnas.se

594-2636

2019-09-26
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Underskrift vårdnadshavare 1
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift vårdnadshavare 2
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Beslut
Beviljad

Avslagen

Ort och datum
Ansvarig handläggare

Upplysningar lämnas av skolskjutsansvarig, tfn 0278-255 71, utbildningskontoret@bollnas.se
Blankett skickas till
Bollnäs Kommun, Skolskjutsansvarig, Utbildningskontoret, 821 80 Bollnäs eller via e-post
utbildningskontoret@bollnas.se

Samtycke
Samtycke för att behandla elev och vårdnadshavares personuppgifter, såsom namn, adress,
personnummer, klass, skola, förskola, telefonnummer och e-postadress, för att göra en
bedömning om beviljande om taxiresor enligt riktlinjer och reglemente.
Om samtycke inte ges kan en bedömning av beviljande av taxiresor inte göras.
Informationen samlas in av skolskjutsansvarige, och det är barn- och utbildningsnämnden som
är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med tredje part eller motsvarande.
Samtycket är giltigt så länge ditt barn har en placering på Nattis. Du har rätt att när som helst ta
tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta skolskjutsansvarige på
utbildningskontoret. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar
behandlingen innan samtycket återkallades.
Samtycker du till ovanstående?
Ja
Nej
UTBILDNINGSKONTORET
Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter
Bollnäs kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna bevilja
taxiresa. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR) 6.1a.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land eller till tredje part.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Den
beviljade ansökan sparas två år om du är berättigad till taxiresa. Vid avslag diarieförs ansökan,
beslut, elevkort och information om överklagande. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar
gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan
även kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se
www.bollnas.se. Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
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