Ansökan om resebidrag vid
gymnasial utbildning
Ansökan om läsårskort/terminskort inlämnas till respektive gymnasieskola. Du får åka till skolan på morgonen första
skoldagen utan kort. Skolan delar ut kort till berättigade elever första skoldagen.
Ansökan om resebidrag för innevarande läsår gällande kontantbidrag för anslutningsresa och enskild resa skickas till:
Åtvidabergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 206, 597 25 Åtvidaberg

För elever folkbokförda i Åtvidabergs kommun
Personuppgifter för eleven
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (gata)

Postnummer

Ortnamn

Telefonnummer (hem)

Mobiltelefon

Bidrag söks för
Läsåret …………………….

Höstterminen …………………….

Vårterminen …………………….

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning/Studieväg

Årskurs

Klass

Uppgifter om dagliga resor mellan bostad – skola
Ansökan avser daglig resa till
☐ Skola

Om färdvägen mellan bostad och närmaste hållplats är minst 4 km ange avståndet
………… km

Färdsätt:
☐ Tåg
☐ Buss
Avresehållplats

Övriga upplysningar
☐ Annat ……………….……………………
Ankomsthållplats

Enskild resa
Ersättning om kollektivtrafik inte kan utnyttjas.
Avstånd mellan bostad och närmaste hållplats

Avstånd närmaste färdväg mellan bostad och skola

Betalningsmottagare
Betalningsmottagarens efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ortnamn

Utbetalning sker via postavi

Underskrift
Myndig elev ska själv underteckna ansökan. För omyndig elev ansökan undertecknas av juridisk vårdnadshavare. Härmed
försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och jag tagit del av reglerna på blankettens baksida.
Elevens namnteckning

Datum

Telefon

Förälder/Vårdnadshavares namnteckning

Datum

Telefon

Namnförtydligande (textas)

BESLUT
Resebidrag beviljas för:
Läsårskort/terminskort för ht 20.….. för vt 20.…..

för läsåret 20.…..

Kontantbidrag för anslutningsresa ht 20.….., 4 månader á …..… kronor
Kontantbidrag för anslutningsresa vt 20.….., 5 månader á …..… kronor

Summa kronor……..….
Summa kronor……..….

ht 20.….., 4 månader á …..… kronor
vt 20.….., 5 månader á …..… kronor

Summa kronor……..….
Summa kronor……..….

Kontantbidrag för enskild resa
Kontantbidrag för enskild resa

Beslutsdatum………………………………………….

Namn……………………………………

Ansökan om bidrag till resor för studerande vid gymnasieskolor, kommunal
vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning.
Regler gällande bidrag till resor
Ansökan om resebidrag sker på denna blankett. Resebidragsberättigad elev, får ett särskilt färdbevis (lärsårs/terminskort) för resor mellan bostad och skola. I vissa fall kan elev också vara berättigad till bidrag för
anslutningsresa. Om kollektivtrafikförbindelse saknas kan bidrag utgå till enskild resa. Uppgifter för ansökan om
resebidrag under praktikperioder/arbetsplatsförlagd utbildning erhålles på respektive skola.
Villkor för erhållande av färdbevis/bidrag till resor mellan bostad – skola
Vad söks på blanketten?

På denna blankett söker du färdbevis (läsårskort/terminskort), bidrag till anslutningsresa och bidrag till enskild
resa för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som studerar i annan kommun än Åtvidaberg ska också söka
på denna blankett. Ansökan för färdbevis lämnar du på respektive gymnasieskola där du ska studera.
Du har rätt till resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år och när





du erhåller studiestöd enligt studiestödslagen
du är folkbokförd i Åtvidabergs kommun
du har en färdväg mellan bostad och skola om mer än 6 km

Anslutningsresa

Bidrag kan utgå för anslutningsresa som komplement till färdbevis om genaste färdvägsavstånd mellan bostaden
och närmaste hållplats för kollektivresa är minst 4 km.
Enskild resa

Kontantbidrag för enskild resa utgår endast om resan eller del av resan ej anse kunna ske med kollektivt
färdmedel.
När kontantbidrag för enskild resa bevilja erhålles ej färdbevis.
Följande avstånd och ersättningsnivåer gäller:

Avstånd till hållplats
4 km
10 km
15 km
20 km
30 km

Ersättning för
anslutningsresa
137 kr/månad
200 kr/månad
250 kr/månad
300 kr/mån
400 kr/mån

Avstånd mellan hemmet
och skolan
6 km
13 km
19 km
27 km
36 km
46 km

Ersättning för enskild resa
220 kr/månad
280 kr/månad
340 kr/månad
420 kr/månad
500 kr/månad
580 kr/månad

