Ansökan om färdbevis
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till Hultsfreds Gymnasium, Box 172, 577 24 Hultsfred
Vid frågor ring 0495-24 11 19.
Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnummer)

Postnummer och postort

Kommun

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Ort

Utbildning

Klass

Uppgifter om daglig resa

Färdvägen bostaden – skolan måste vara minst 6 km för att ha rätt till färdbevis.
Färdsätt

☐ Tåg

☐ Buss

☐ Annat, nämligen

______________________________________

Färdbevis söks för

☐ Ht + Vt

☐ endast Ht ☐ endast Vt

Vid ansökan om resebidrag mellan bostad och påstigningshållplats ska ni fylla i närmaste färdväg.
Bostaden-påstigningshållplatsen: ____ km. Gäller endast om det är minst 6 km eller längre.
Ange bank/kontonummer om du söker kontantersättning
Bank

Clearing- och kontonummer

Inackorderingstillägg sökt

☐ Ja

☐ Nej

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev
Namn
Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer och postort

Telefon (även riktnummer)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

☐ Heltidsstuderande, resebidrag beviljas
☐ Ht + Vt

☐ endast Ht ☐ endast Vt

☐ Anslutningsresor Ht 4 mån á

__________ Vt 5 mån á __________ Summa: __________

☐ Enskild resa (då kollektivt färdmedel ej finns)
☐ Avslag, motivering: _____________________________________________________________________________________
Datum

Handläggare

Telefon (även riktnummer)

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga.
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00.
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Ifyllandet av blanketten
1 Personuppgifter - Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn, mm måste alltid
anges. Det räcker ej med att enbart ange box, fack, postlåda och dylikt.
2 Uppgifter om resa - Om linjetrafik helt saknas för dina dagliga skolresor eller du har mer än
6 km till närmaste hållplats kan du få kontant resebidrag enligt särskild taxa. Uppgift om närmaste färdväg (bilväg cykelväg eller gångväg) bostaden - närmaste hållplats ska i så fall fyllas i.
3 Underskrift - Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om
eleven ej är myndig utbetalas ev. kontantbidrag till elevens vårdnadshavare.
ANVISNINGAR
Allmänt - Som elev i gymnasieskolan får du utan kostnad ett terminskort som gäller för två
resor med Buss/Tåg per skoldag.
Följande villkor gäller för att du ska få terminskort:
 Du ska vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsstudier.
 Du ska ha minst 6 km färdväg till skolan.
 Du måste inlämna ansökan om färdbevis.
Vad söks på denna blankett.
På denna blankett ansöks om färdbevis (i vissa fall kontantbidrag) för dagliga resor till gymnasial utbildning. Hemreseersättning för inackorderade elever söks ej på denna blankett.
Vem kan få färdbevis mm för daglig skolresa? Tre grundvillkor ska vara uppfyllda
 Eleven ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst 6 km
 Inackorderingstillägg får ej utgå.
Ansökan - Ansökan inlämnas omgående till gymnasieskolan. Det är väsentligt att ansökan inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan av färdbevis ej ersätts. Ansökan behandlas ej om den är ofullständigt ifylld.
Återkrav - Vid avbrutna studier ej påbörjade studier flyttning eller annan orsak till att villkoren
för färdbevis ej längre uppfylls måste färdbeviset återlämnas till gymnasieskolan omedelbart
och ev. utbetalad kontant ersättning ska återbetalas till den del som belöper på återstående del
av terminen.
Övrigt - Skulle du förlora ditt terminskort har du möjlighet att i vissa fall få ett ersättningskort
mot en expeditionsavgift för närvarande 200 kronor. Har du glömt ditt terminskort får du själv
betala för din hemresa.
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Resebidrag till gymnasieelever tillhörande Hultsfreds Kommun
Bidragen erhålles för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.
1. Resebidrag mellan bostad och påstigningshållplatsen
För anslutningsresa mellan bostad och hållplats gäller följande:
Vid enkel resa halveras måndadsbeloppet.
6 km
130 kr/mån tur och retur
9 km
170 kr/mån tur och retur
12 km
230 kr/mån tur och retur
2. Kontantersättning när kollektivtrafik saknas mellan bostad och skola
Där kollektivtrafiken saknas mellan bostad och skola gäller följande kontantersättning:
Vid enkel resa halveras månadsbeloppet
6 km
195 kr/mån tur och retur
13 km
260 kr/mån tur och retur
19 km
320 kr/mån tur och retur
27 km
395 kr/mån tur och retur
36 km
465 kr/mån tur och retur
46 km
540 kr/mån tur och retur
3. Inget busskort för inackorderingselever
Inackorderade elever med inackorderingsbidrag får inte busskort. Inte ens om avståndet
mellan inackordering och skola är längre än 6 km.

