ANSÖKAN OM LÄSÅRSKORT/
RESETILLÄGG fr.o.m LÅ 2018/2019

LÄS ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN FÖRST.
Siffra inom ring hänvisar till siffra i anvisningarna.

PERSONUPPGIFTER 
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Personnummer (10 siffror)

Postnummer

Ort

UPPGIFTER OM UTBILDNING 
Skolans namn
Skolort

Program

Klass

UPPGIFTER OM DAGLIG RESA 



Färdvägen bostaden—skolan är minst 6 km

Närmaste färdväg bostaden—närmaste hållplats

Avresehållplats

Avstånd km (en decimal) ...................... km

KONTANT RESEBIDRAG 

Endast om kollektivtrafik ej kan utnyttjas

Närmaste färdväg bostaden—skolan

Restid+väntetid per skoldag utöver den normala skoldagen

Avstånd km (en decimal) ...................... km

tim ...................

minuter ...................

KONTANT RESETILLÄGG 
Närmaste färdväg bostaden—närmaste hållplats
Avstånd km (en decimal) ...................... km

 Inackorderingstillägg sökt
 Tänker söka inackorderingstillägg

UNDERSKRIFT AV FÖRÄLDER, MÅLSMAN ELLER MYNDIG ELEV 
Datum

Namnunderskrift

Telefon

Namnförtydligande

Förälders adress (om eleven ej är myndig och adressen ej är densamma som elevens)

Ovan lämnade uppgifter kommer att datalagras och databehandlas för vidare hantering av denna ansökan och i enlighet med personuppgiftslagen.

Elev berättigad till gymnasiekort från Skånetrafiken
får medfölja buss eller tåg till och från skolan under
höstterminens fem första skoldagar utan kort,
den 20 augusti - 24 augusti 2018

Datum för beslut

Handläggarens sign

.............................

................................................................

ANVISNINGAR
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund ansvarar för läsårskort/resetillägg till
gymnasieelever. Handläggningen sker på Furulundsskolan.
Vad söks på blanketten?
På denna blankett söks läsårskort/resetillägg (i vissa fall kontantbidrag) för dagliga
resor till gymnasial utbildning vid Furulundsskolan.
Vem kan få läsårskort/resetillägg?
Tre grundvillkor ska vara uppfyllda:
- Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
- Daglig färd mellan bostaden och skolan måste vara minst 6 km.
OBS! Det är adressen där man är mantalskriven som gäller.
- Elev som beviljats inackorderingstillägg kan ej erhålla resetillägg.
Ansökan
Det är väsentligt att ansökan inlämnas omgående eftersom egna kontantutlägg i
avvaktan på utdelande av läsårskort ej ersätts.
Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan försenar handläggningen.
Återkrav
Elev som beviljas inackorderingstillägg är skyldig att utan dröjsmål meddela detta till
skolan. Läsårskortet skall omedelbart återlämnas. Elev med kontantersättning
kommer att återkrävas på ersättning fr o m dagen för det att beslut om inackorderingstillägg meddelats.
Vid avbrutna studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för biljett ej
längre uppfylls måste läsårskortet omedelbart återlämnas.
Om läsårskortet inte återlämnas inom en vecka sker debitering enligt gällande
månadskortstaxa.

IFYLLANDE AV BLANKETTEN
Siffra inom ring hänvisar till siffra på blanketten.



PERSONUPPGIFTER
Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn m m måste alltid anges.
Det räcker ej med att enbart ange box, fack, postlåda o dyl. OBS! Det är adressen där man är mantalskriven som ska anges.



UPPGIFTER OM UTBILDNING
Ange vilken utbildning som gäller.



UPPGIFTER OM DAGLIG RESA
Uppgifter om resa ifylls av samtliga elever.
Uppgift om närmaste färdväg (bilväg, cykelväg eller gångväg) bostaden—
närmaste hållplats ifylls endast om vägen är minst 4 km. I så fall kan kontant
resetillägg för anslutningsresa utgå.



KONTANT RESEBIDRAG
Kontant resebidrag kan beviljas om särskilda omständigheter föreligger t ex:
- Besvärlig restid, minst tre (3) timmar per skoldag.
- Orimligt långa väntetider vid utnyttjandet av allmänna kommunikationer,
minst tre (3) timmar per skoldag räknat utöver den normala skoldagen.
Vid utbetalning av kontant resebidrag avräknas läsårsbiljettens värde.



KONTANT RESETILLÄGG
Kontant resetillägg kan beviljas för elev som har minst fyra (4) kilometer till
närmaste på- och avstigningsplats eller motsvarande. Bidraget kan kombineras
med läsårsbiljett.
Om du sökt/tänker söka inackorderingstillägg måste detta anges.



UNDERSKRIFT
Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om
felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan (eller vid utkvitterande
av läsårskort i bedrägligt syfte) blir eleven ersättningsskyldig enligt gällande
månadskortstaxa.

Om eleven ej är myndig utbetalas eventuella kontantbidrag till förälder.

