Ansökan om resebidrag
Gymnasieutbildning
Avser läsåret: _______________
Ansökan gäller:

anslutningsresor
kontant ersättning för dagliga resor
färdbevis för daglig resor

1. Personuppgifter Elevens efternamn

Elevens förnamn

Elevens adress

Personnummer
Personnummer

Postnummer

Ortnamn

Årskurs

Klass

Elevens folkbokföringskommun

2. Uppgifter om
utbildning

Skolans namn

Utbildning (program, kurs eller dylikt)

Ansökan avser

Ht + Vt

Ht

Vt

Annan period fr o m __________________ t o m__________________

3. Uppgifter om
färdväg och
färdsätt

Närmaste färdväg bostad – utbildningsställe
Avstånd i km

Bostad – hållplats (vid anslutningsresor)

___________________

Avstånd i km______________

Färdsätt (markera med två x om du använder två färdmedel)

Avresestation (hållplats)

Buss linje nr ________
Tåg
Annat:

Ankomststation (hållplats)

Motivera:

4. Inackorderingsbidrag

OBS! Ingen kan ha både inackorderingsbidrag och bidrag för resor.
Har sökt/kommer att söka inackorderingsbidrag
Vid sökt inackorderingsbidrag är elev skyldig att uppge detta till skolans handläggare.

5. Övriga
upplysningar
6. Underskrift

För att kunna uppfylla Jönköpings kommuns skyldighet behöver vi behandla följande personuppgifter: elevs för- och
efternamn, personnummer, adress, skola, årskurs och klass. Vårdnadshavares för- och efternamn, personnummer,
adress samt telefonnummer.
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Jag har även tagit del av information om, utbetalningsrutiner, anmälningsskyldighet vid ändrade
förhållanden och behov av behandling av personuppgifter.

7. Beslut

Ort/Datum

Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare

Telefon (även riktnummer)

Namnförtydligande

Resebidrag beviljas
Ht

Vt

Annan period__________________

Färdhandling, terminskort gällande:
Enzon

Översänds av
skolan till
utbildningsförvaltningen
för beslut

Flerzon

Handläggares signatur _______________________

Kontantbidrag för enskild resa

Ht ______ mån à _______ kr Summa kronor______________

Vt ______ mån à _______ kr Summa kronor______________

Skicka ansökan till Utbildningsförvaltningen, Diariet, Box 1002, 561 24 Huskvarna
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, ekonomienheten

Maj 2018

Anvisningar
Vad söks på denna blankett? På denna blankett söks färdbevis (i vissa fall kontantbidrag) för dagliga resor till
gymnasial utbildning och anslutningsresor.

Vem kan få busskort för
dagliga resor?

Grundvillkor som ska vara uppfyllda:
* Eleven ska vara heltidsstuderande och inte ha fyllt 20 år
* Eleven ska vara studiehjälpsberättigad
* Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst 6 km.
* Folkbokförd i Jönköpings kommun
Eleven kan inte ha både inackorderingsbidrag och bidrag för resor.

Ansökan

Ansökan inlämnas omgående till gymnasieskolan. Det är viktigt att ansökan
inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan på utdelandet av
färdbevis inte ersätts. Ansökan kan inte behandlas om den är ofullständigt ifylld.

Första skoldagen

Läsårets första skoldag får eleven resa till skolan utan färdbevis.

Återkrav

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att
villkoren för färdbevis inte längre uppfylls, måste färdbeviset återlämnas till
gymnasieskolan omedelbart.

Så här fyller du i blanketten
1

Personuppgifter

Gatuadress med gatunamn och –nummer eller gårdsnamn måste anges. Det räcker
inte med box, fack eller postlåda.

2.

Uppgifter om
utbildning

Om inte undervisningen omfattar helt skolår med vanlig höst- och vårtermin
måste undervisningsperioden anges. Skolan kan lämna besked.

3.

Uppgifter om färdväg
och färdsätt

För att elev ska vara berättigad till färdbevis för resa till skola krävs att färdvägen
är minst 6 km. Med färdvägen avses kortast möjliga väg, gång- och cykelväg som
är naturlig och rimlig att använda för resa mellan bostaden och skolan.

4.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag och färdbevis för dagliga resor kan aldrig utbetalas
samtidigt.

5.

Underskrift

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om
felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan (eller vid utkvitterande av
färdbevis) i bedrägligt syfte, blir eleven ersättningsskyldig för kortets värde
återstående giltighetstid.

Du kan få information om gällande regler genom skolan eller
av utbildningsförvaltningen, tfn 036-10 50 00

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, ekonomienheten

Maj 2018

