INTRESSEANMÄLAN FÖR
KOSTNADSFRITT BUSSKORT
LÄSÅRET 2019/2020

Malmö stad

Grundskoleförvaltningen
INFORMATION

Du kan anmäla intresse för kostnadsfritt busskort via vår e-tjänst på malmo.se/skolskjuts. Om du inte har bank-id ansöker du genom denna
blankett och skickar den till: Grundskoleförvaltningen, Skolplaceringsenheten, 205 80 Malmö.
För mer information om det kostnadsfria busskortet vänligen läs på baksidan eller på malmo.se/skolskjuts/kostnadsfritt busskort för åk 7–9.

UPPGIFTER OM ELEV
Förnamn och efternamn

Elevens klass

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skolans namn

Skolans adress

Bostadskontrakt bifogas (Om intresseanmälan avser en kommande boendeadress har du möjlighet att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt)

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE
Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 1)

Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 2)

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress, texta gärna

E-postadress, texta gärna

Ort

INTRESSEANMÄLAN
Ansökan avser

Hela läsåret 2019/2020
Annan period:
Bor eleven växelvis på två adresser?

Endast hösttermin
Endast vårtermin
Om eleven bor växelvis, från vilken/vilka adresser gäller ansökan om skolskjuts?

Ja
Från vårdnadshavare 1
Nej
Från vårdnadshavare 2
Jag intygar härmed att eleven går i årskurs 7–9 och har minst 4 kilometer till sin skola
VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT
Ovanstående personuppgifter kommer att lagras i grundskoleförvaltningens verksamhetssystem/register och behandlas enligt
EU:s dataskyddsförordning (GDPR), se information på sidan 3.
Datum

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö
Tel. 040-34 90 80
Org.nr. 212000-1124
grundskola@malmo.se
www.malmo.se

Information om kostnadsfritt busskort läsåret 2019/2020
Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om färdvägen mellan skolan och hemmet är minst 4
kilometer.
För att du ska få besked före skolstart 2019/2020 om ditt barn uppfyller villkoret för att få ett busskort
behöver du anmäla ditt intresse för detta under perioden 2–23 april 2019. Därefter tas
intresseanmälningar emot och handläggs löpande.
Det här gäller för busskortet:
• Elever i årskurs 7–9 med minst 4 km mellan hem och skola har rätt till ett kostnadsfritt busskort.
• Kortet är personligt och består av ett terminsbevis och ett Jojo-kort. Du visar båda delarna under
resan.
• Busskortet gäller resor klockan 03.00 till 20.00 under helgfria vardagar och skollov till och med
den 18 juni 2019.
• Du som redan beviljats skolskjuts har inte rätt till busskort.
• Skolan beställer och delar ut busskortet.
• Du vänder dig till din skola för att spärra ett skadat eller borttappat kort. En avgift om 50 kronor
(självkostnadspris) tas ut för ersättningskortet.
• Det kostnadsfria busskortet omfattar endast elever folkbokförda i Malmö stad och gäller inte till
vårdnadshavare som bor i annan kommun.
• Om du inom kort flyttar och avser att anmäla intresse för ett busskort utifrån en kommande
adress behöver du styrka den genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Detta för att vi
ska mäta avståndet utifrån den nya adressen.
Läs mer om det kostnadsfria busskortet på malmo.se/skolskjuts/kostnadsfritt busskort för åk 7–9.
Blanketten skickas till:
Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Information om EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
För att kunna administrera din intresseanmälan för kostnadsfritt busskort måste vi registrera dig och ditt
barn i våra dataregister. Denna registrering sker för att förenkla förfarandet och hantering av information.
Detta får vi som myndighet göra som del av vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt
intresse, det vill säga att bedriva grundskola.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR): www.malmo.se/personuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Grundskolenämnden
Adress: Grundskoleförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 90 90
E-post: grundskola@malmo.se
Dataskyddsombud Malmö stad
Adress: Stadskontoret, Förvaltningsavdelningen, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 10 57
E-post: dataskyddsombud@malmo.se

