1(3)

Ansökan om kontant reseersättning (istället för resekort)
Elevens personuppgifter

Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer och ort
E-postadress
Studier

Skolans namn

Studieort

Program

Årskurs

Studietid och omfattning

Ansökan avser läsår (endast ett läsår i taget)

Heltid

Ersättningstyp

Reseersättning

Egenavgift färdtänst

Personuppgifter för den
som rese-ersättningen
ska utbetalas till (om
annan än eleven)

Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-mail

Bank

Clearingnr

Bidraget ska sättas in
på

☐

☐

Deltid

☐

☐

Kontonummer

Övriga upplysningar

Underskrifter
av myndig elev
eller

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av
bestämmelserna i informationsbladet och förbinder mig/oss att återbetala ersättningen om
studierna upphör, ej påbörjas eller på annat sätt ej längre uppfyller villkoren för
reseersättning.

vårdnadshavare för omyndig
elev

Ort och datum

Namnunderskrift Vårdnadshavare (omyndig
elev)

Namnunderskrift elev

Namnförtydligande
Personnummer (10 siffror)

Ansökan ska skickas till Svedala kommun, Skolkort, 233 80 Svedala

Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.
Eventuellt beslut om att avslå en ansökan kommer att meddelas skriftligen.
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Information om kontant reseersättning för gymnasieelever
Ansökan
Ansökan om bidrag för resor till och från skolan skall lämnas in varje läsår.
Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Är du myndig skriver du
själv under blanketten men om du är omyndig skall vårdnadshavare skriva under.

Villkor
För att få reseersättning måste samtliga nedanstående villkor vara uppfyllda
-

Du måste vara folkbokförd i Svedala kommun
Du ska genomgå utbildning vid en gymnasieskola
Du ska ha rätt till studiehjälp eller barnbidrag
Avståndet mellan din folkbokföringsadress och skola måste vara minst 6 km, enkel
väg, (Skånetrafikens reseplanerare används vid mätning av sträckan)
Avståndet mellan din folkbokföringsadress och närmsta hållplats måste vara minst 6
km enkel väg.
Du får inte ha inackorderingsbidrag
Du kan få reseersättning t o m vårterminen det år du fyller 20.

Du som ansöker om reseersättning men eventuellt inte uppfyller villkoren kommer att få
information om detta.

Kontant reseersättning
Normalt utgår resebidraget i form av ett resekort. Kontantbidrag (motsvarande värdet av max
ett resekort exkl. moms per år) beviljas i stället för ett resekort, endast i undantagsfall då
förbindelser mellan bostad och skola saknas. Vid ansökan om kontantbidrag skall anledning
anges under övriga upplysningar. Utbetalning sker i efterskott och utbetalningstillfällena är i
slutet av okt, dec, mars och maj. Kriterierna enligt ovan ska vara uppfyllda för att ansökan ska
kunna beviljas.

Kontantersättning vid funktionshinder
Färdtjänstberättigade elever i behov av skolskjuts kan erhålla ersättning för den faktiska
kostnaden för egenavgiften, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet/månad. Ersättningen beviljas
under skolmånaderna (4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen) Beloppet
utbetalas i efterskott mot insända kvitton.

Ändrade förhållanden
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Ändrade förhållanden under utbildningstiden skall snarast meddelas till Svedala kommun.
Om du inte längre uppfyller villkoren för reseersättning, t.ex. genom flyttning, avbrutna eller ej
påbörjade studier, är du skyldig att snarast meddela oss.
Har du frågor eller funderingar kontaktar du oss via e-post till: skolkort@svedala.se
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