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ANSÖKAN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021/2022
Ansökan avser skolskjuts enligt kommunens fastställda Riktlinjer för skolskjuts samt enligt
skollagen (2010:800) 9 kap 15b §, 10 kap 32–33, 40 §§, 11 kap 31–32, 39 §§ och 18 kap 30 §.
Ansökan lämnas in senast den 31 maj 2021. Vid ansökan under pågående läsår är
handläggningstiden 1–6 veckor.
Elever som går i årskurs 6–9 ska i första hand använda busskortet Ung i Bollnäs. Någon
ansökan om skolskjuts behöver därför inte göras.

Ansökan gäller
skolskjuts vid växelvis boende
skolskjuts vid val av annan skola än den av kommunen anvisade
skolskjuts vid särskilda skäl eller annan särskild omständighet

Personuppgifter elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Skola

Årskurs

Postnummer

Ort

Personuppgifter vårdnadshavare 1

Personuppgifter vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon

Telefon

E-postadress

E-postadress

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Vid växelvis boende, markera med X vilken tur (till eller från skolan) som eleven ska åka
Måndag
Veckor

Jämn

Udda

Tisdag
Jämn

Udda

Onsdag
Jämn

Torsdag

Udda

Jämn

Udda

Fredag
Jämn

Udda

Skjuts till skolan
Skjuts från skolan

Vid ansökan om särskilda skäl eller annan särskild omständighet
Beskriv de skäl som ligger till grund för ansökan

Vid mer skrivutrymme, bifoga text separat

Utdelningsadress

Besöksadress

Webb

Telefon

E-post

Bankgiro

821 80 Bollnäs

Stadshustorget 2

www.bollnas.se

0278-250 00

utbildningskontoret@bollnas.se

594-2636
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Beslut
Beviljad

Avslagen

Skolbiljett/linjetrafik

Beställningstrafik

Datum

Upphandlad skolskjuts med
Bollnäs Buss

Ansvarig handläggare

Information
En ny ansökan ska göras inför varje läsår eftersom besluten är tidsbegränsade. Kom ihåg att
spara den skolbiljett du redan fått då den återaktiveras vid beviljad ansökan.
Förlorad eller ovarsamt hanterad skolbiljett spärras av handläggaren och ny skickas mot en
kostnad av 100 kr. Använd e-tjänsten Borttappat busskort på minasidor.bollnas.se
Upplysningar lämnas av skolskjutsansvarig, som kontaktas på tfn 0278-255 71 eller
e-post utbildningskontoret@bollnas.se
Ansökan skickas till
Bollnäs Kommun, Skolskjutsansvarig, Utbildningskontoret, 821 80 Bollnäs eller via e-post
utbildningskontoret@bollnas.se

Information om behandling av personuppgifter
Bollnäs kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna bevilja
skolskjuts. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av myndighetsutövning.
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 skolskjuts. Vid avslag diarieförs
ansökan, beslut, elevkort och information över 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
Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt
sätt.
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