Ansökan om resebidrag

Elevens personuppgifter
Elevens efternamn

Elevens förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (gatuadress, postnr och ort)

Telefon

E-postadress

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Skolans adress (gatuadress/boxnr, postnr och ort)

Utbildning (program, kurs eller dylikt)

Årskurs

Klass

Ansökan avser
Höstterminen

Vårterminen

Läsåret

Annan period fr o m

tom

Uppgifter om färdväg och färdsätt
Närmaste färdväg bostad – utbildningsställe

Bostad – hållplats (vid anslutningsresor)

Avstånd i km

Avstånd i km

Övriga upplysningar

Betalningsmottagare
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur
Habo kommun behandlar dina personuppgifter finns på www.habokommun.se/personuppgifter

Underskrift (om elev är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavare)
Elevens namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Beslut av Habo kommun
Resebidrag beviljas för perioden

Kontantbidrag

Resebidrag utbetalas 2 gånger per termin

Utbetalningsdatum

Resebidrag avslås. Motivering
Underskrift och namnförtydligande

Ifylld blankett skickas/lämnas till
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 212, 566 24 HABO

ANVISNINGAR
Vad söks på denna blankett? På denna blankett söks kontantbidrag för dagliga resor till gymnasial utbildning.
Villkor för att få skolkort
(buss- och tågkort)

Grundvillkor som ska vara uppfyllda:


Eleven ska vara heltidsstuderande



Resebidrag kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven
fyller 20 år



Eleven ska vara studiehjälpsberättigad



Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst 6 km.



Folkbokförd i Habo kommun

OBS! Eleven kan inte ha både inackorderingstillägg och bidrag för resor.
Villkor för att få
kontantbidrag

Om resa till och från skolan kan ske med kollektivt färdmedel erhåller eleven
skolkort. Om kollektivtrafik saknas minst halva färdvägen eller om elevens
sammanlagda väntetid på undervisningsorten före eller efter skoltid överstiger två
timmar/dag i genomsnitt kan eleven få kontantbidrag.

Ansökan

Ansökan inlämnas till Habo kommun. Kopia på schema bifogas. Ansökan kan inte
behandlas om den är ofullständigt ifylld. En ny ansökan ska lämnas inför varje
läsår.

Återkrav

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att
villkoren för kontantbidrag inte längre uppfylls, måste Habo kommun meddelas
omedelbart.

SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN
Gatuadress med gatunamn och gatunummer eller gårdsnamn måste anges. Det
räcker inte med box, fack eller postlåda.

1

Personuppgifter

2.

Uppgifter om utbildning Om inte undervisningen omfattar helt skolår med vanlig höst- och vårtermin måste
undervisningsperioden anges.

3.

Uppgifter om färdväg
och färdsätt

För att elev ska vara berättigad till kontantbidrag 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.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg och kontantbidrag 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 i bedrägligt syfte, blir
eleven återbetalningsskyldig.

MER INFORMATION
Kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare för mer information,
tfn 036-442 80 41.

