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Ansökan om resekort eller ersättning för
dagliga resor
- Gymnasial utbildning

Sökanden, folkbokföringsadress
Sökande, namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Hemkommun

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning

Läsår

Utdelningsperiod

Från och med - till och med, datum

Vanlig höst- och vårtermin

Annan period

Uppgifter om daglig resa
Buss och Länsjärnväg

Minst 6 kilometer mellan bostad och skola

Västkustbanan

Minst 6 kilometer mellan bostad och närmaste hållplats

Kontantersättning

Total restid är i genomsnitt mer än 2 timmar/dag

Namnteckning (myndig elev eller förälder)
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag tagit del av bifogade anvisningar.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan

Beviljad ersättning

Beviljas

Skolkort

Tågkort

Kontantersättning

Motivering

Avslås
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Utdelad ersättning
Typ av ersättning

HT

VT

Hallandstrafikens skolkort

NR.

NR.

Hallandstrafikens tågkort

NR.

NR.

Annat länsbolags skolkort

NR.

Kontantersättning

Kr/mån

Bank

Clearingnr

Kontonr

S:a

Kvittens HT

Kvittens VT

Ort och datum

Ort och datum

Elev, namnteckning

Elev, namnteckning
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NR.
Mån
Kr

Kr/mån
S:a

Mån
Kr
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ERSÄTTNING FÖR DAGLIGA RESOR PÅ GYMNASIENIVÅ
Nedanstående regler kompletterar och förklarar det som anges i SFS 1991:1110. Reglerna ska delges eleven
skriftligt vid ansökningstillfället.
Allmänna villkor
Folkbokförd i Varbergs kommun
Inneha studiebidrag enl studiestödslagen (1973:349)
Heltidsstuderande på gymnasial utbildning.
Högst 19 år under det kalenderår då läsåret börjar. Individuell prövning kan göras om eleven fyller 20 år
innan utbildningen avslutas.
· Daglig, kortast resväg mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km.
· Inte erhållit inackorderingstillägg.
· Endast en ersättning kan erhållas för samma tidsperiod (färdbevis/kontantersättning).

·
·
·
·

Färdbevis
Elever som går i skola i Varberg lämnar ansökan till respektive skola.
Elever som går i skola i annan kommun skickar sin ansökan till Barn- och utbildningskansliet, Varberg (se
adress ovan) tillsammans med kopia på intagningsbeskedet.
Färdbeviset kvitteras ut där ansökan inlämnats.
Eleven kan inte få färdbevis för annat färdsätt än det kommunen föreslagit. Istället erbjuds eleven
kontantersättning som alternativ.
Kontantersättning
Se de allmänna villkoren ovan.
Fullständig ansökan ska vara inlämnad till Barn- och utbildningskansliet senast 30 dagar efter påbörjad
utbildning. Kopia på intagningsbesked samt uppgift om bank, clearingnummer och kontonummer bifogas
ansökan. Man kan inte söka ersättning i efterhand för avslutad termin. Ersättning beviljas tidigast f o m den
månad då fullständig ansökan inlämnats.
Ersättningen utbetalas med 4 500 kr/läsår: 9 månader = 500 kr/månad. Utbetalning av sker via Barn - och
utbildningskansliet i slutet av varje månad sep - maj, 4 ggr under höstterminen och 5 ggr under vårterminen.
Återkrav.
Om elevens förhållande ändras, så att ersättningen inte längre är motiverad, ska detta ofördröjligen
meddelas till Barn- och utbildningskansliet, tel 0340-882 85. Eleven är återbetalningsskyldig för ersättning
som erhållits på felaktiga grunder.
Förändrade förhållanden är t ex
· beviljat inackorderingstillägg
· byte av ersättning från färdbevis till kontantersättning eller vice versa
· ej påbörjade studier
· avbrutna studier
· flyttning
Ersättning av elevresor vid skada eller sjukdom.
Kommunens försäkring täcker kostnaden för resor som föranletts av skada som uppkommit genom olyckshändelse. Skadeanmälan görs till det av kommunen antagna försäkringsbolaget.
OBS! Eleven får ingen ersättning för resor som föranletts av sjukdom. Eleven behöver en privat försäkring till
detta.
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