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Ansökan om resebidrag dagliga resor
bostad-skola för gymnasieelever
folkbokförda i Skurups kommun

Obs! Alla fält med gul färg i
informationsfälten måste fyllas i

Ansökan om bidrag för dagliga resor mellan bostad och skola läsåret:
Elevens
personuppgifter
mm

Utbildning

Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Hemkommun

Mobilnummer

Skolans namn

Utbildning (program e d)

Telefonnummer (även riktnr)

Årskurs

Skolort

Ansökan om
läsårskort
(skolkort)

Ansökan avser:

Hela läsåret

Del av läsåret

Buss, linje nr:

Jag åker:

Datum - från och med

Tåg

Avresa hållplats

Uppgifter för
beviljande av
resebidrag
Ansökan om
kontantbidrag
Utbetalning
(fylls i om
kontantbidrag sökes)

Datum - till och med

Ankomst hållplats

Resebidrag beviljas ej i kombination med inackorderingsbidrag (bidrag för dig som bor på skolan). Kyssa i vad som gäller för dig.
Ej sökt inackorderingsbidrag

Sökt inackorderingsbidrag
Avstånd hemmet - skolan

Jag ansöker om kontantbidrag Kontantbidragstagarens namn
Bank

Kontonummer inkl clearingnummer

Kontoinnehavare (myndig elev eller målsman om eleven är omyndig)

Övriga upplysn
Underskrifter

Myndig elev
ska själv
underteckna
ansökan.

För omyndig
elev ska ansökan undertecknas av
målsman.

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.
Datum
Personnummer (10 siffror)

Underskrift

Denna ansökan är undertecknad av:
Myndig elev

Namnförtydligande

Målsman

Beslut

Resebidrag beviljas enligt:
Skolkort nr:

Kontantbidrag belopp:

Kvittens

Signatur:

Härmed bekräftas att kort med ovanstående nr mottagits:
Namnunderskrift

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Datum

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut
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Obs! Alla fält med gul färg i
informationsfälten måste fyllas i

Information om bidrag för dagliga resor till och från skolan
Läsårskort
Läsårskortet är ett resebidrag till gymnasieelever i Skurups kommun som är till för att bekosta dagliga resor, med
kollektiva färdmedel, mellan bostad och skola.
Bestämmelser om resebidrag återfinns i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
För att vara berättigad till läsårskort 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
Kontantbidrag
Normalt utgår resebidraget i form av ett läsårskort. Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall då förbindelser
mellan bostad och skola saknas helt. Vid ansökan om kontantbidrag skall anledning anges under övriga
upplysningar.
Ansökan
Ansökan om bidrag för resor till och från skolan skall lämnas in inför varje läsår. Blanketten måste vara
fullständigt ifylld för att kunna behandlas. 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 eleven är omyndig.
Ändrade förhållanden
Ändrade förhållanden under utbildningstiden skall snarast meddelas till Skurups kommun. Om du inte längre
uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är du skyldig att snarast
lämna tillbaka erhållet läsårskort. Felaktigt utbetalt kontantbidrag ska återbetalas till kommunen.
Övrigt
Läsårskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Skulle du förlora ditt kort anmäler du detta till
kommunen som då utfärdar ett nytt kort mot en avgift, för närvarande 300 kr.
Läsårskortet finns att hämta på Kommunhuset i Skurup från och med läsårets början. Medtag ifylld ansökan! OBS!
Kortet lämnas endast ut mot fullständigt ifylld ansökan samt mot uppvisande av antagningsbesked eller annat intyg
från skolan som bekräftar dina studier.
Vid frågor kontakta övergripande gymnasiekansli på tel. 0411 - 53 62 24

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
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