Ansökan om kontantbidrag för
gymnasieelever folkbokförda
i Skurups kommun
Ansökan avser läsåret:
Elevens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

Avstånd hemmet - skolan

Skolans namn

Utbildning (program)

Skolort

Årskurs

Anledning till ansökan om kontantbidrag

Kontonummer inkl clearingnummer

Bank

Kontoinnehavare (myndig elev eller målsman om eleven är omyndig)

Kontantbidrag beviljas ej i kombination med inackorderingsbidrag eller skolbiljett. Har du
skolbiljett kommer denna att spärras om kontantbidrag beviljas.
Ej sökt inackorderingsbidrag

Sökt inackorderingsbidrag

Innehar ej skolbiljett

Innehar skolbiljett

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av
bestämmelserna i informationsbladet och förbinder mig/oss att återbetala det bidrag som
felaktigt mottagits om studierna upphör, ej påbörjas eller om eleven på annat sätt ej längre
uppfyller villkoren för bidraget.
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Denna ansökan är undertecknad av
Myndig elev

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

Målsman

kansli@skurup.se

Information om kontantbidrag för dagliga resor till och från skolan
För att vara berättigad till kontantbidrag gäller följande:
- Du är folkbokförd i Skurups kommun
- Du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
- Du är under 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20) och har rätt till studiehjälp, se
Studiestödslagen (1999:1395)
- Din dagliga färdväg mellan bostad och skola är minst 6 km enkel resa
- Du uppbär inte inackorderingsbidrag eller har skolbiljett
Kontantbidrag
Normalt utgår resebidraget i form av en skolbiljett. Kontantbidraget beviljas endast i
undantagsfall då förbindelser mellan bostad och skola saknas helt. Vid ansökan om
kontantbidrag ska anledning uppges. Ansökan om kontantbidrag måste lämnas in inför varje
läsår. Är du myndig skriver du själv under blanketten men om du är omyndig skall målsman
skriva under. Vid ev kontanta utbetalningar skall betalningsmottagare vara myndig elev eller
målsman då elev är omyndig.
Ändrade förhållanden
Ändrade förhållanden under utbildningstiden, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej
påbörjade studier, ska snarast meddelas till ansvarig på Skol- och utbildningsförvaltningen.
Vid frågor kontakta övergripande gymnasiekansli på tel 0411-53 62 71.
För information om personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
hantera ditt barns ansökan om kontantbidrag (behandling som sker är insamling, hantering,
lagring och överföring).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress och personnummer.
Behandlingen sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas
i vårt verksamhetssystem Extens och hanteras av administratör på Skol- och
utbildningsförvaltningen.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig
för denna behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling- avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på
dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

