Intyg om behov av skolskjuts
Intyget skickas till:
Håbo Kommun
Barn- och utbildningskontoret
746 80 Håbo

Information till den som utfärdar intyg om behov av skolskjuts
•
•
•
•
•
•
•

Ett intyg ska i första hand utfärdas av läkare, psykolog, rektor eller person i liknande befattning.
Den som intygar att eleven behöver skolskjuts ska genom sin befattning kunna göra en saklig bedömning av elevens behov av
skolskjuts för att ta sig till skolan.
Uppgifterna i ett intyg ska gälla vid ansökningstillfället. Ett nytt intyg ska bifogas vid varje ny ansökan om skolskjuts.
Intyget måste visa den enskilda elevens behov av skolskjuts och möjliggöra en individuell prövning. Anledningen är att det inte finns
förhållanden som på förhand ger rätt till skolskjuts.
Intyget bör ge vägledning om vilket färdmedel som eleven kan färdas med.
Intyget utgör en del av ett vidare beslutsunderlag och ger i sig inte rätt till skolskjuts.
Vid tillfällig funktionsnedsättning till följd av olycka behövs inte detta intyg. Vid sådana händelser ska vårdnadshavaren kontakta
kommunens försäkringsbolag som kan står för transportkostnaden till och från skolan. På kommunens hemsida finns mer information
och blankett för skadeanmälan.

Utfärdare
Namn

Befattning

Arbetsgivare/arbetsplats

Telefonnummer

Elev som intyget gäller
Namn

Personnummer

Intyg om behov av skolskjuts
Beskriv varför eleven inte kan ta sig till skolan utan skolskjuts
(Beskrivningen ska avse elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Redogörelsen ska begränsas till förhållanden som är
knutna till eleven eller elevens skolväg. Andra omständigheter såsom väderlek och vårdnadshavares arbetstider eller ekonomiska situation utgör inte
grund för skolskjuts och ska därför utelämnas. Fokus bör vara på vilka praktiska konsekvenser elevens funktionsnedsättning kan resultera i om
eleven skulle gå eller cykla till och från skolan).

Bedöms eleven kunna åka med den ordinarie kollektivtrafiken:

Ja

Nej

Om ja beskriv under vilka förutsättningar eleven kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Om nej beskriv varför eleven inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Bedöms eleven kunna åka med taxi:

Ja

Om ja beskriv under vilka förutsättningar eleven kan åka taxi.

Om nej beskriv varför eleven inte kan åka med taxi.

Utfärdarens underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Nej

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om er, så som namn, personnummer, telefonnummer, arbetsplats,
eventuell funktionsnedsättning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla elevens ansökan om
skolskjuts och utvärdera rätten till skolskjuts.
Vi har fått era uppgifter från intyget om behov av skolskjuts. Behandling av personuppgifterna är nödvändig för
att utreda elevens behov av skolskjuts. Utan behandling av personuppgifterna riskerar Håbo kommun att inte
kunna utreda elevens behov av skolskjuts. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla era personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet
med artikel 6 1e, Dataskyddsförordningen. Era uppgifter kommer att sparas I två (2) år eller till dess att
överlämning sker till arkivmyndigheten.
De personuppgifter från intyget om behov av skolskjuts som vi behandlar om er delas inte med andra aktörer. Vi
kan komma att dela era personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.
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 kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt
dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

