
SKOLSKJUTSANSÖKAN SKSK:18.1

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

234 81 LOMMA

Tel vx: 040-641 10 00

Skolskjuts i hemkommunen 32 § 

 Personuppgifter
Barnets efternamn och tilltalsnamn  Personnummer

 Skolans namn Årskurs Klass

 Skolskjuts önskas  (skolskjuts beviljas ej till och från fritidshem)

F rom  datum T o m datum

Från/till Avstånd hemmet-skola (km)

 På vilken grund söker ni skolskjuts

Specificera trafikförhållande och andra särskilda omständigheter

 Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2
 Efternamn och tilltalsnamn  Efternamn och tilltalsnamn

 Personnummer  Personnummer

 Adress  Adress

Postadress Postadress

Telefon hem Arbete/mobiltelefon Telefon hem Arbete/mobiltelefon

E-postadress E-postadress

 Vårdnadshavarnas underskrifter
Datum, Namnteckning Datum, Namnteckning

Lomma kommuns beslut

Datum Beslutattest

Anmälan ska skickas till Skolskjutssamordnare, Lomma kommun, UKF-förvaltningen, Hamngatan 3, 234 81 Lomma 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 

behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en 

annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Beviljas för tidsperiod:

Avslås

Måndag

Vi kommer också att ansöka/har ansökt om fritidshem

Färdvägens längd Trafikförhållanden Funktionsnedsättning Annan särskild omständighet

Onsdag Torsdag FredagTisdag

Vi bifogar ev schema för växelvis boende

fm em fm em fm emfm emfm em



Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-tjänsten. 

Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra 

författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 

rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt 

de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på 

blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi 

kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 

genom att kontakta oss på barn-utbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


