
Intyg vid ansökan om skolskjuts

Intyget utgör en del av ett vidare beslutsunderlag och ger i sig inte rätt till skolskjuts.

-	 Ett intyg ska i första hand utfärdas av rektor, specialpoedagog, elevhälsan, mentor eller person i 
	 liknande befattning (på elevens hemskola).
- 	 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 bör ge vägledning om vilket färdmedel som eleven kan färdas med.
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Utfärdarde
Namn Befattning

Arbetstagare/arbetsplats Telefon

Eleven som intyget gäller
Namn Personnummer

Behov av skolskjuts
Beskriv varför eleven inte kan ta sig till skolan utan skolskjuts
(Beskrivningen ska avse elevens fuktionsnedsättning 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 ekonomisk situation utgör inte grund för skolskjuts)

Fortsättning på nästa sida

Intyget skickas till:
Haninge kommun
Skolskjutshandläggare
136 81 Haninge



U
B

F
13

0-
20

18
-0

3-
01

/A
H

Behov av skolskjuts
Bedöms eleven kunna åka med den ordinarie kollektivtrafiken:
Om nej, beskriv varför eleven inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Ja Nej

Utfärdarens underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att fastställa rätten till skolskjuts. Vi 
behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 e) och 9.2 g) EU:s Dataskyddsförordning samt 
3 kap. 3 § dataskyddslagen (2018:218).

Dina personuppgifter sparas under två år.

Utbildningsförvaltningen anlitar ett personuppgiftsbiträde, Optiplan som har tillgång till dina person- 
uppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad utbildningsförvaltningen har 
bestämt.

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Om dina 
personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos kommunen.

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt dataskyddsombud 
på dataskyddsombud@haninge.se eller Datainspektionen på 
datainspektionen@datainspektionen.se

Läs mer på haninge.se/personuppgifter,
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