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SKICKA TILL
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Intyg

BOX 29
186 21 VALLENTU NA

Information till den som utfärdar intyg om behov av 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, specialpedagog, skolhälsovården, 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 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.
Vid tillfällig funktionsnedsättning till följd av olycka under skoltid eller till/från skola ska inte
detta intyg användas. Kontakta kommunens försäkringsbolag. Mer information och blankett
för skadeanmälan finns på kommunens hemsida, www.vallentuna.se/forsakringar.

Utfärdare
NAMN

BEFATTNING

ARBETSGIVARE/ARBETSPLATS

TELEFO NNUMMER

Elev som intyget gäller
NAMN

PERSONNUMMER ( 10 SIFFROR)

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).
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Bedöms eleven kunna åka med den ordinarie kollektivtrafiken:  Ja  Nej
Om nej, beskriv varför eleven inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Utfärdarens underskrift
DATUM

NAMNU NDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt
de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna
inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi
behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar
om dig.
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