Ansökan om ersättning för dagliga resor
vid växelvis boende (gemensam vårdnad)
Gymnasieutbildning, avser läsåret
Personuppgifter
elev

Elevens efternamn

Elevens förnamn

Personnummer

Elevens folkbokföringsadress

Postnummer

Ortnamn

Vårdnadshavares efternamn

Förnamn

Personnummer

Vårdnadshavares folkbokföringsadress

Postnummer

Ortnamn

Vårdnadshavares efternamn

Förnamn

Personnummer

Vårdnadshavares folkbokföringsadress

Postnummer

Ortnamn

Elevens skola

Årskurs

Klass

Elevens folkbokföringskommun
Personuppgifter
vårdnadshavare (1)

Personuppgifter
vårdnadshavare (2)

Uppgifter om
utbildning

Ansökan avser

Hösttermin

Annan period fr.o.m.
Uppgifter om
avstånd

Vårtermin
t.o.m.

Närmaste färdväg bostad (ej folkbokföringsadress) - utbildningsställe
Avstånd i km

Inackorderingsbidrag

OBS! Ingen kan ha både inackorderingsbidrag och bidrag för resor.

Betalningsmottagare för
omyndig elev

Namn

Personnummer (10 siffror)

Bank

Clearingnummer och kontonummer

Har sökt/kommer att söka inackorderingsbidrag.
Vid sökt inackorderingsbidrag är elev skyldig uppge detta till skolans handläggare.

För att kunna uppfylla Jönköpings kommuns skyldighet behöver vi behandla följande personuppgifter: elevs för- och efternamn,
personnummer, adress, skola, årskurs och klass. Vårdnadshavares för- och efternamn, personnummer, adress samt telefonnummer.
Underskrift
vårdnadshavare (1)

Underskrift
vårdnadshavare (2)

Underskrift elev

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av
information om utbetalningsrutiner, anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden och behandling av personuppgifter.

Datum

Underskrift av vårdnadshavare

Telefon

Namnförtydligande

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av information
om utbetalningsrutiner, anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden och behandling av personuppgifter.

Datum

Underskrift av vårdnadshavare

Telefon

Namnförtydligande

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av information
om utbetalningsrutiner, anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden och behandling av personuppgifter.

Datum

Elevens namnunderskrift

Blanketten skickas till Utbildningsförvaltningen, Diariet, Box 1002, 561 24 Huskvarna

Utbildningsförvaltningen, ekonomienheten

Maj 2019

Anvisningar
Vem kan få bidrag?

Enligt gymnasienämndens beslut 20 januari 2003 kan elev som vid växelvis boende
uppfyller avståndsregeln om sex kilometer mellan bostaden och skolan beviljas ett
kontant resebidrag efter särskild ansökan.

Ansökan

Ansökan kan inte behandlas om den är ofullständigt ifylld. Ny ansökan måste
lämnas inför varje nytt läsår.

Återkrav

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att
villkoren inte längre uppfylls, återkrävs ersättningen.

Så här fyller du i blanketten
Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas kontrolleras mot lokala skattemyndighetens
folkbokföringsregister. Båda vårdnadshavarnas namn och adress måste anges.

Uppgifter om
utbildning

Skolans namn, årskurs och klass anges, samt för vilken tid ansökan gäller.

Uppgifter om färd
och färdsätt

För att elev ska vara berättigad till bidrag krävs att färdvägen är minst 6 km till en av
vårdnadshavarnas bostad. Med färdvägen avses kortast möjliga väg, gång- och cykelväg
som är naturlig och rimlig att använda för resa mellan bostaden och skolan.

Inackorderingsbidrag Inackorderingsbidrag och färdbevis för dagliga resor får ej utgå samtidigt.
Utbetalning

Underskrift

Ersättningen motsvarar Period Ungdom (ungdomskortet) hos Jönköpings Länstrafik.
Bidraget utbetalas en gång/läsår till den vårdnadshavare som angetts som
betalningsmottagare på ansökan eller till den myndiga eleven.
Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av båda vårdnadshavarna och eleven.

Eventuella frågor besvaras av planeringssekreterare skolskjuts, tfn 036-10 29 90.
Ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen Diariet
Box 1002
561 24 HUSKVARNA

Utbildningsförvaltningen, ekonomienheten

Maj 2019

