Ansökan resebidrag
Personuppgifter som lämnas kommer att
användas i vårt datasystem.

Ansökan avser:



Kryssa i alternativ:
1. Personuppgifter

Ht …….





Vt …….

 Busskort

Annan period

 Kontantersättning

Efternamn

2. Utbildningsinformation



 Anslutningsbidrag

Förnamn

Elevens adress



Fr.o.m. ………… T.o.m. ….…..

Personnummer (10 siffror)
Postnummer och postort

Elevens hemkommun (folkbokföringsadress)

Telefon (inkl. riktnr)

Skolans namn, skolort
Utbildning/klass

Inackorderingstillägg
Inte sökt



Sökt

3. Uppgifter
om färdväg
och färdsätt

Avresestation (hållplats)

4. Skolans
bekräftelse

Att den sökande är elev vid vår skola bekräftas: Handläggares underskrift



5. Övriga
upplysningar
6. Underskrift
myndig elev,
förälder eller
förmyndare



Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga
Underskrift

 Myndig elev

8. Beslut

Resebidrag/skolkort:

Ifylles av kulturoch utbildningsförvaltningen

Namnförtydligande

Denna ansökan är undertecknad av:
Bankens namn:

9. Kommunens
handläggare

Antal km från hemmet till hållplats

Ankomststation (hållplats)

7. Kontoinformation

Ifylles av kulturoch utbildningsförvaltningen

•
•





Förälder



Datum

Särskild förordnad förmyndare

Clearingnummer

-------------------------------

-----------------

Kontonummer
-

--------------------------------

 Höstterminen ……….
Skolkort nr. ........................................
 Vårterminen ……….
Kvitteras:
 Annan period: ……………………
…………………………………………………………………
 Avslag
Datum
Handläggarens underskrift
Telefon
 Beviljas
 Anslutningsresor
Ht ……. ……. mån. à kr. ………… = s:a kr. …………..
 Kontantersättning
 Avslag
Datum
 Beviljas

Vt …….

……. mån. à kr. ………… = s:a kr. …………..

Handläggarens underskrift

Telefon

Ansökan busskort skickas till Melleruds kommun eller till expeditionen på din gymnasieskola, se regler.
Ansökan kontantersättning skickas till Melleruds kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 464 80 Mellerud

Postadress
Melleruds kommun
Storgatan 13

Besöksadress
Storgatan 13

Telefon
Telefax
0530-181 17 0530-181 01

Internetadress
www.mellerud.se
jessica.linder@mellerud.se

Gällande regler för resebidrag

Busskort
Kultur- och utbildningsförvaltningen ger stöd till de elever som dagligen måste resa till sin
gymnasieskola genom att tillhandahålla busskort.
Busskort lämnas som regel ut av Melleruds kommun, men vissa gymnasieskolor lämnar
själva ut busskort till eleverna. Eleven kan kontakta sin gymnasieskola för att höra vad
som gäller för just den skolan.
Ansökan om busskort finns på kommunens hemsida www.mellerud.se och skickas in till
Melleruds kommun eller lämnas in på Medborgarkontoret på Storgatan 13.
Vid avbrutna studier eller övergång till kontantersättning eller annan ersättning ska
busskortet omgående återlämnas till Melleruds kommun eller till gymnasieskolan (om
eleven fått busskortet av skolan).
Kontantersättning
Elever som studerar på gymnasieskola och som inte önskar stöd till dagliga resor i form av
busskort kan beviljas kontantersättning motsvarande kostnaden för den typen av busskort
eleven är berättigad till.
Anslutningsbidrag
Anslutningsbidrag utgår med 90 kronor per månad för resor överstigande 4 km mellan
hemmet och närmaste busshållplats. Anslutningsbidraget utbetalas endast en gång per
termin.
Att tänka på!
En elev kan inte bli beviljad både resebidrag och inackorderingstillägg.
Samtliga ovanstående bidrag söks inför varje läsår. Endast en ändring per termin godtas.
Vid avbrutna studier ska eleven omgående meddela kultur- och utbildningsförvaltningen.
Eleven är återbetalningsskyldig för det stöd som betalats ut i förhållande till vad som
återstår av månad alternativt termin, om eleven inte studerar.

