Skolskjuts vid växelvis boende
Enligt riktlinjer för skolskjuts för Torsby kommun (antagen av barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12 § 18)
gäller följande: Elev som växelvis bor hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att de är
folkbokförda i kommunen och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Beviljas om båda vårdnadshavarna
bor i Torsby kommun och att reglerna uppfylls. Med växelvis boende menas att elev vistas lika mycket och har
ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Ansökan ska förnyas inför varje nytt läsår.

Elev
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Skola

Klass

Period som avses (högst ett läsår)

Vårdnadshavare 1
Namn

Adress

Postnummer och ort

Tel bostad

Folkbokföringskommun

Tel arbete

Mobiltel

Veckor/tider då eleven bor på denna adress

Vårdnadshavare 2
Namn

Adress

Postnummer och ort

Tel bostad

Folkbokföringskommun

Tel arbete

Mobiltel

Veckor/tider då eleven bor på denna adress
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Forts. nästa sida 

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
50. BUN
685 80 Torsby

0560-162 99

www.torsby.se

bun@torsby.se

Sida

1 (2)

Underskrift av vårdnadshavare 1

Underskrift av vårdnadshavare 2

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.
Ja, jag har tagit del av informationen (vårdnadshavare 2)

Ja, jag har tagit del av informationen (vårdnadshavare 1)

Beslut
Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Motivering/Kommentar

Underskrift av skolskjutssamordnare
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Vid frågor, kontakta skolskjutssamordnare
Handläggare

Pär Bergqvist
Telefon

Mobil

0560-162 99

070-236 86 46

Busskort lämnas ut via respektive kansli.
Vid frågor, kontakta
Holmesskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 64. Holmesskolans kansli, 685 80 Torsby

0560 - 162 33

holmesskolan@edu.torsby.se

Frykenskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 62. Frykenskolans kansli, 685 80 Torsby

0560 - 162 50

frykenskolan@edu.torsby.se

Kvistbergsskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 215. Klarälvdalens kansli, 680 60 Sysslebäck

0564 - 477 00

klaralvdalenskansli@edu.torsby.se

(Holmesskolan)

(Kvistbergsskolan, Stölletskolan, Aspeds skola, Oleby skola, Östmarks skola)
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Barn- och utbildningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7142
Filnamn: Skolskjuts vid växelvis boende
Beskrivning: Skolskjuts vid växelvis boende

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Skolskjuts vid växelvis boende
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola, klass, folkbokföringskommun
Handläggare, Värmlandstrafik AB
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

