
 
Regler för dagliga resor 

 

Information till elever som behöver resebidrag för dagliga resor mellan folkbokföringsadress 
och gymnasieskola. 

Vem är berättigad till resebidrag? 

 
För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor: 

 Du ska vara folkbokförd i Svalövs kommun 

 Din dagliga färdväg mellan folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 km enkel resa. 

 Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskola eller Komvux. 

 Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag. 

 Du kan erhålla resebidrag längst till den 30 juni det år du fyller 20 år 

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

 

Hur ansöker jag om resebidrag? 
 
Du ansöker digitalt via kommunens e-tjänst eller på blankett som du hittar via www.Svalov.se.  
Du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID för att kunna genomföra ansökan via e-tjänsten. Är 
du inte myndig kan vårdnadshavare ansöka om ditt resebidrag.  
 

 Ansökan måste göras inför varje nytt läsår. 

 Har du inte tidigare haft ett resekort kommer kortet att skickas till din folkbokföringsadress.  
 

 Har du ett resekort som använts under förra läsåret ska du spara det. Vid godkänd ansökan kommer 
månadsbiljett att laddas på det redan befintliga kortet. 
 

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. 
 
Om du avbryter dina studier, flyttar folkbokföringsadress utanför Svalövs kommun eller på annat sätt inte 
uppfyller grundvillkoren till resekort är du skyldig att snarast meddela utbildningsförvaltningen i Svalöv. 
 
Kvarstår frågor så är du välkommen att kontakta Katrin Nilsson på Svalövs kommun, 0418-47 50 76  
e-post: katrin.nilsson@svalov.se. 
 

Kortet ska sparas och är laddningsbart inför ett nytt läsår.  
 
       
 

 

 

 

 

 

 

”Hantering av personuppgifter: När du fyller i ansökan om resebidrag lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir 

personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när ansökan mottagits av kommunen. För mer information om hur dina 

personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter.” 

http://www.svalov.se/

