Ifylld blankett skickas till:

Ansökan

Svalövs kommun

folkbokföringsadress och gymnasieskolan.
För elever folkbokförda i Svalövs kommun.
Läsåret 2020-2021

Resekort gymnasiet
268 80 Svalöv

om resebidrag mellan

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, markera med kryss
 resekort för gymnasiet, om du byter till inackorderingsbidrag så spärras kortet
 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). Bifoga beskrivning över tider och färdväg. Ange km………………..

4. Har du ett resekort sedan tidigare? markera med kryss
 JA, uppge kort nummer 12 siffror (tex 1234 1234 1234)
 NEJ

………………………………………………………………………………

5. Elevens underskrift
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och har tagit del av informationen angående skolskjutsregler
och därmed också de bestämmelser som gäller vid förlust av resekort och vid avbrott i studierna.
Inackorderingsbidrag har inte sökts.
Datum

Vårdnadshavares namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Myndig elevs namnunderskrift

Namnförtydligande

Tänk på underskrift. Ansökan skall vara fullständigt ifylld och ha din underskrift för att kunna behandlas. Är du
omyndig krävs det målsmans underskrift.

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 resa.
 Du får inte uppbära inackorderingsbidrag, utbildningsbidrag eller lärlingslön. Det går inte att ansöka
retroaktivt bidrag för den tid som man har haft skolbiljett.




Ansökan måste göras inför varje nytt läsår och kan även göras digitalt på Svalövs hemsida.
Kortet kommer att skickas hem där du är folkbokförd inför terminsstarten.
Ansökan för dagliga resor som görs under läsåret och godkänns, i de fallen kommer resekortet att skickas
hem efter godkännande.

Förlust/byte av gymnasiekortet
Resekortet är personligt och får ej överlåtas.
Blir kortet förstört, eller om du blir av med det kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs Kommun .
Detta kostar 60 kr oberoende av när under terminen det inträffar.

Kortet ska sparas och är laddningsbart inför ett nytt läsår.
”Hantering av personuppgifter: När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur
dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter.”

