Ansökan om ersättning för dagliga resor,
Gymnasieskolan

Beslut i Kultur- och utbildningsutskottet 2013-01-30

Allmänt
Kommunens ansvar för elevernas dagliga resor omfattar all gymnasial utbildning som berättigar till
statlig studiehjälp.
Styrelsen beslutar lokalt om regler för bidrag och tillämpning av dessa. Styrelsens beslut kan ej
överklagas i högre instans.
Resebidrag utgår endast till heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade elever som är kyrkobokförda i
Gnosjö kommun och längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande
fyller 20 år.

Avståndsregler
Bidrag kan beviljas för resor där färdvägsavståndet är minst 6 km. Avståndskravet gäller såväl enskild
resa från bostaden till utbildningsstället som anslutningsresa från bostaden till anvisad
påstigningsplats för kollektivt färdmedel. Avståndet beräknas efter den färdväg som med hänsyn till
färdsättet är rimlig och naturlig.
Bidragsform och Ansökan
Bidraget till dagliga resor för studiehjälpsberättigad elev utgår i 1:a hand i form av färdbevis med
kollektivtrafik, under förutsättning att färdvägsavståndet mellan bostad och skola är minst sex (6) km
närmaste farbara bilväg, enligt lag 1991:1110.
Om färdbevis inte kan utnyttjas eller bara delvis kan utnyttjas kan stödet ges kontant. Detta uppgår
högst till 1/30 av prisbasbeloppet, enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 2010:110, för varje
hel kalendermånad (10 månader/läsår; sep-dec och jan-maj) som eleven har kostnader för dagliga
resor mellan bostaden och skolan under förutsättning att färdavståndet är minst sex (6) km närmaste
farbara bilväg mellan bostaden och hållplatsen.
Kontantbidrag utgår, för faktiska resor efter specificerad ansökan, för 1 enkelresa (förmiddag) och 1
enkelresa (eftermiddag) mellan bostad – skola eller bostad – hållplats motsvarande den skattefria
delen av det statliga bilersättningsavtalet med differentierad ersättning för bil, motorcykel eller
moped. Finns flera elever i samma familj, förutsätts samåkning vid resa med bil.
Bidraget utbetalas en (1) gång per termin till myndig elev eller till förälder för omyndig elev.
Bidraget för resor kan inte kombineras med inackorderingsstöd.
Det sammanlagda resebidraget, d v s färdbevis för kollektivtrafik och kontant ersättning, uppgår till
högst till 1/30-del av aktuellt prisbasbelopp för varje hel månad.
Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår senast under september månad till kansliet för
gymnasieskolan vid GKC. Ifyllda körjournaler lämnas till GKC senast månaden efter varje avslutad
termin. Med bostad avses folkbokföringsadressen. Bidragsberättigad elev får medfölja grundskolans
skolskjutsar under förutsättning att lediga platser finns i fordonen och att tiderna passar.
Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Extens för att vi ska
kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Skollagen. Personuppgifterna
hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur
Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.
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Elevens
personuppgifter

Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress

Mobiltelefon

Postadress

Uppgifter om
utbildning

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange programmets namn)

Årskurs

Läsår

Uppgifter om
daglig resa

Mailadress

Klass

Utbildningsperiod, termin

Färdväg bostaden – skolan alt. bostad - hållplats

Avstånd bostaden –
skolan i km

Färdsätt (markera med fler X om du använder flera färdmedel)
Buss, linje nr…………………………
Tåg ……………………………………………………..
Annat, motivera ……………………………………………………………………………………………………………….
Avstånd (enkel resa) till påstigningsplats för
buss eller tåg i km

Närmaste avresehållplats

Erhåller du busskort från skolan där du går? JA
Inackorderingsbidrag

NEJ

OBS! Vid sökt inackorderingsbidrag är eleven skyldig att uppge detta till skolans handläggare.
Erhåller du inackorderingsbidrag? JA

NEJ

Ingen kan ha både inackorderingsbidrag och reseersättning!
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Underskrifter

Underskrift innebär försäkran om att ovanstående uppgifter ar sanningsenliga.
Underskrift av elev och vårdnadshavare (om elev ej är myndig).
Namnunderskrift elev
Datum

Kontouppgifter

Namnförtydligande elev

Mobiltelefon

Namnunderskrift vårdnadshavare

Datum

Namnförtydligande vårdnadshavare

Mobiltelefon

Namnunderskrift vårdnadshavare

Datum

Namnförtydligande vårdnadshavare

Mobiltelefon

Bank

Kontonummer

Clearingnummer

Kontoinnehavare

•

Körjournal lämnas till GKC, månaden efter terminsslut.
Ansökan och körjournaler skickas till:
Gnosjöandans Kunskapscentrum
Fritidsvägen 4
335 32 GNOSJÖ
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BESLUT
Ifylls av
skolan

Kontantersättning enligt inlämnad körjournal beviljas
HT:

Antal km:

Ersättning per km:

Summa att utbetala:

VT:

Antal km:

Ersättning per km:

Summa att utbetala:

Har erhållit busskort
Motivering till avslag:
AVSLAG

Datum

Signatur

Befattning
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