
ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS VID 
GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLA 

1 (1) 

Registrera: Ja. Kod: 7.1.4 Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att 
efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kommunstyrelsen ska omgående rätta 
felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar 
personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har 
rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 

Kommunledningskontoret 
Gemensam service, fordons- och transportenheten 

Uppgifter om elev 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress: Postnr: Postort: 

Skola: Skolort: Årskurs: 

 

Vårdnadshavare 
Namn vårdnadshavare 1: Personnummer: Telefonnummer: 

Folkbokföringsadress: Postnr: Postort: 

Namn vårdnadshavare 2: Personnummer: Telefonnummer: 

Folkbokföringsadress: Postnr: Postort: 

f 

Ansökan 
Skäl till ansökan:  

Övriga upplysningar:  

 

Underskrifter 
☐ Jag/vi har tagit del av Kristianstads kommuns skolskjutsreglemente

Härmed försäkrar jag/vi att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag/vi är 
också medvetna om anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.  
Datum: Underskrift vårdnadshavare 1: Namnförtydligande: 

Datum: Underskrift vårdnadshavare 2: Namnförtydligande: 

För mer information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se barn- och utbildningsförvaltningens 
Skolskjutsreglemente, som finns att läsa på vår hemsida (länk). För mer information om transportenhetens verksamhet, se vår 
hemsida: www.kristianstad.se/skolskjuts 

E-post
skolskjuts@kristianstad.se
Telefon:
044-13 64 43

Skicka blanketten till:  
Kommunledningskontoret 
Gemensam service 
Fordons- och transportenheten  
291 80 Kristianstad 
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https://www.kristianstad.se/evolution/BUN%20kristianstad.se/Barn-%20och%20utbildningsn%c3%a4mnden/Styrande%20dokument/Arbetsordning%20och%20reglementen/Skolskjutsreglemente%20.pdf
http://www.kristianstad.se/skolskjuts
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