ANSÖKAN OM RESEBIDRAG

Mer än 4 km mellan bostad och närmaste hållplats

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter.
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Ansökan avser
Hösttermin

Vårtermin

Annan period

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Ort

Terminsstart, datum

Utbildning

Årskurs

Vid vuxenutbildning, avser studierna

gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning

grundläggande vuxenutbildning

annan vuxenutbildning

SFI

Uppgifter om färdväg
Buss

Avresehållplats

Tåg

Ankomsthållplats

Ansökan om kontantersättning, bifoga tidtabell och schema
Mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats (Obs! Ej avstånd bostad-skola)
4-6 km mellan bostad och närmaste hållplats

Underskrift
Datum

Ja
Ja

Nej
Nej

Namnförtydligande

Underskrift

Denna ansökan är undertecknad av

Myndig elev

Vårdnadshavare

Blanketten skickas till

Kungsbacka kommun
Gymnasium & Arbetsmarknad
Syréngatan 1
434 81 Kungsbacka

Ifylls av handläggare
Resebidrag beviljas för

Läsår

Hösttermin

Kontantersättning beviljas för

Vårtermin

KUB6004, 2.0, 2014-02-26

Avslag - motivering

Datum

Sign

Kungsbacka kommun
Telefon

0300-83 40 00

gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

0300-83 41 64

www.kungsbacka.se

Fax

KUNGSBACKA KOMMUN

Allmänt
Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Den som är inackorderad berörs
inte av dessa regler eftersom inackorderingstillägg även är avsett att vara ett stöd till merkostnad
för resor.
Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut
mot kontant ersättning.

Vem är berättigad till resebidrag
För att få resebidrag måste du uppfylla följande villkor:
•

Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller förlängt barnbidrag. Villkoren
framgår av CSN:s anvisningar till ansökan för studiehjälp.

•

Du har rätt till resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Är du inskriven på särskola har du rätt till resebidrag tom vårterminen det år du fyller 21 år.

•

Du ska studera på heltid.

•

Du får INTE ha sökt inackorderingstillägg.

Ansökan med godkännande
Elever i gymnasieskola på annan ort än inom Göteborgsregionen (GR), gymnasieskolor
som landsting eller kommunalförbund driver och folkhögskolor: Ansökan skickas till
Kungsbacka kommun
Gymnasium och arbetsmarknad
Syréngatan 1
434 81 Kungsbacka.
Elever i gymnasieskola inom GR ansöker i förekommande fall endast om
kontantersättning enligt rubriken Kontantersättning.

Ansökningstid
Ansökan ska snarast efter besked om antagning eller fortsatta studier skickas. Sökande som
lämnar in ansökan efter skolstart får själva stå för resekostnaden under handläggningstiden.

Skolkort
Skolkort inom Göteborgsregionen/Västra Götaland gäller enligt Västtrafiks regler. Skolkort
(Gymnasiekort) för resor i Halland gäller enligt Hallandstrafikens regler.

Långt till hållplats
Har du mer än 4 km men mindre än 6 km till närmsta hållplats har du rätt till skolkort och en
särskild kontantersättning med 80 kr per månad i nio månader.

Du kan ej resa kollektivt
Om du inte kan resa kollektivt på grund av att:
•

Du bor mer än 6 km från hållplats.

•

Du får en väntetid på i genomsnitt minst 2 timmar per dag (skall styrkas med tidtabell och
schema).

•

Din resa är helt eller delvis orimlig att utföra med kollektiva färdmedel eller innebär för sen
ankomst till skolkorten.

Då kan du ansöka om kontant resebidrag. Kontantbeloppet utgår med 4 månadsbelopp för hel
hösttermin och 5 månadsbelopp för hel vårtermin motsvarande kostnaden för ett periodkort.
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