Ansökan

Svalövs kommun

om bidrag till
dagliga resor mellan

Busskortsansvarig
268 80 Svalöv

folkbokföringsadress och gymnasieskolan.
För elever folkbokförda i Svalövs kommun.

Ifylld blankett skickas till:

1. Elevens personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress (folkbokföringsadress)

E-post

Postnummer

Telefon

Postadress

2. Uppgifter om utbildningen
Utbildning/program

Årskurs

Skolans namn

Skolort

3. Önskemål om typ av resebidrag
 gymnasiekort hela utbildningstiden
 tilläggsbidrag mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och hållplats (se upplysningar på www.svalov.se) Ange km……………………
 kontantbidrag mer än 6 km enkel väg om allmänna färdmedel saknas mellan folkbokföringsadress och gymnasieskolan
(se upplysningar på www.svalov.se) Ange km………………..

4. Elevens underskrift
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och har tagit del av informationsbladet ang. skolskjutsregler
och därmed också de bestämmelser som gäller vid förlust av terminskort och vid avbrott i studierna.
Inackorderingsbidrag har inte sökts.
Datum

Vårdnadshavares namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Myndig elevs namnunderskrift

Namnförtydligande

5. Busskort. Fylls i av kommunen vid utlämnande av busskort
År 1 HT/VT
Antal zoner……………… Datum…………………………

Antal zoner……………… Datum…………………………

Gymnasiekorts nr…………………………………………….

Gymnasiekorts nr……………………………………………

Kvittens……………………………………………………….

Kvittens………………………………………………………

År 2 HT/VT
Antal zoner……………… Datum…………………………..

Antal zoner……………… Datum………………………….

Gymnasiekorts nr……………………….…………………….

Gymnasiekorts nr…………………………………………….

Kvittens…………………………………………………………

Kvittens……………………………………………………….

År 3 HT/VT
Antal zoner……………… Datum…………………………

Antal zoner……………… Datum…………………………..

Gymnasiekorts nr………………………………………….

Gymnasiekorts nr…………………………………………….

Kvittens……………………………………………………..

Kvittens………………………………………………………..

År 4 HT/VT
Antal zoner……………… Datum………………………….

Antal zoner……………… Datum…………………………

Gymnasiekorts nr…………………………………………….

Gymnasiekorts nr……………………………………………

Kvittens……………………………………………………….

Kvittens………………………………………………………..

INFORMATION OM BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR MELLAN FOLKBOKFÖRINGSADRESS OCH SKOLAN
Vem är berättigad till resebidrag?
För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:
 Du kan erhålla resebidrag längst till den 30 juni det år du fyller 20 år
 Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller Komvux.
 Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 Din dagliga färdväg mellan folkbokföringsadress och skolan skall vara minst 6 km enkel riktning.
 Du får inte uppbära inackorderingsbidrag, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Ansökan med underskrift
Inför åk 1 i gymnasiet måste du lämna ansökan om dagliga resor senast den 5 juli. Ansökan skall vara
fullständigt ifylld och ha din underskrift för att kunna behandlas. Är du omyndig krävs det målsmans underskrift.
Ansökan gäller även för åk 2 och 3 i gymnasiet och bevaras på kommunhuset i Svalöv.

Förlust/byte av gymnasiekortet
Gymnasiekortet är personligt och får ej överlåtas.
Blir kortet/terminbeviset förstört, eller om du blir av med det kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs Kommun .
Detta kostar 300 kr oavsett om kortet har tappats, stulits, beslagtagits eller blivit förstört och oberoende
av när under terminen det inträffar. Det gamla kortet spärras.
Viktigt är att du fyller i busskortets terminsbevis korrekt. Om terminsbeviset inte är ifyllt korrekt vid en kontroll kan
du få betala en kontrollavgift på 1 000 kr. Sedan tillkommer 300 kr för inköp av ett nytt busskort.

Avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttning eller ändring till inackorderingstillägg:
Om Du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag är Du skyldig att omgående (inom 10 dagar)
återlämna gymnasiekortet till Svalövs kommun eller betala tillbaka erhållen kontantersättning,
annars faktureras återstående värde av terminskortet eller kontantersättningen.
UPPLYSNINGAR TILL RESPEKTIVE AVSNITT I BLANKETTEN
1.

Personuppgifter om eleven
Samtliga uppgifter fylls i. Omyndig elev då ska målman skriva under.

2.

Uppgifter om utbildningen
Samtliga uppgifter fylls i. Ange namn på den skola och utbildning du tagits in på preliminärt.
Ansökan lämnas inför åk 1 och gäller hela din gymnasietid. Vid ändring av utbildning/skola ska
eleven anmäla detta.

3.

Önskemål om typ av resebidrag
Markera med X om du vill ha gymnasiekort för att resa kollektivt. Söker du kontantbidrag bifoga
beskrivning över tider och färdväg.

4.

Underskrift
Observera reglerna för underskrift och innebörden av underskriften.

5.

Busskort
Information om kortnummer fylls i vid utlämnade av busskort.

Samtliga elever folkbokförda i Svalövs Kommun hämtar sina gymnasiebusskort i
kommunhuset i Svalöv.
För information om datum och tid för hämtning av gymnasiebusskort hittar du på
www.svalov.se
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med
personuppgiftslagen (PuL)

