Information om bidrag

till dagliga resor mellan bostad och skola
Enligt beslut i riksdagen har hemkommunen ansvar för resebidrag till elever i gymnasieskolan. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostad och skola och utgår i form av
ett tåg- och busskort för resa med Skånetrafiken.

Vem är berättigad till resebidrag?
För att få resebidrag måste du uppfylla följande
grundvillkor:
• Du ska genomgå utbildning i gymnasieskolan.
• Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (det vill säga längst till och med förstakalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller
uppbär barnbidrag).
• Din dagliga färdväg mellan bostad och skola
ska vara minst 6 km enkel riktning.
• Du får inte erhålla inackorderingsbidrag.
• Om du är intagen som andrahandssökande har
du inte rätt till inackorderingsstöd, däremot
utgår stöd till dagliga resor i form av ett terminskort.
Ansökan via blankett eller E-tjänst
Du måste lämna en underskriven ansökan på blankett
eller lämna in en elektronisk ansökan med BankID
som skall vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Omyndig elev ska ha vårdnadshavares/förmyndares underskrift.
Ansökningstid
För att få en giltig biljett till terminsstarten ska du
lämna in ansökan senast den 31 juli. För nya elever
skickas kortet hem före skolstart.

Kortet du får ska behållas under hela skoltiden.
För dig som har fått kort tidigare kommer den nya
digitala biljetten laddas på kortet före skolstart.
Kontant tilläggsbidrag
Om du har 6 - 10 km från bostaden till närmsta
hållplats kan du ansöka om ett kontant tilläggsbidrag
på 100 kronor per månad. Om du bor mer än 10
kilometer från närmsta hållplats kan du ansöka om ett
tilläggsbidrag på 200 kronor per månad. Ersättningen betalas ut för 4 månader på höstterminen och 5
månader på vårterminen. Bidraget betalas ut en gång
per termin.
Ändrade omständigheter
Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t
ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier
är du skyldig att genast lämna tillbaka terminskortet
som du erhållit.
Förlust av tåg- och busskort
Kortet är personligt och får ej överlåtas. Vid förlust
av kortet görs anmälan till Tomelilla kommun som
utfärdar ett nytt kort mot en avgift. Inför nytt läsår
görs ansökan enklast via vår E-tjänst på tomelilla.se
där avgiften kan betalas med swish alternativt betalas
avgiften på plats i receptionen på Kommunhuset Gustafs torg 16, kontant eller swish.

Anvisningar till ansökansblanketten
Personuppgifter

Samtliga uppgifter fylls i. Kontrollera att du lämnar
folkbokföringsadressen.
Utbildning

antagningsbeskedet bifogat med ansökan, utan
ansökningsbesked är ansökan ogiltig. Har du mer
än 6 km till närmsta hållplats måste detta anges.
Upplysningar

Ange namn på den skola och utbildning du går på eller
preliminärt kommit in på.

Ring växeln på telefon 0417 – 18 000.

Ansökan

Ansökan skickas till:

Ansökan lämnas en gång per läsår, detta gäller alla
elever. För åk 1 elever krävs även en kopia av

Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Gymnasial utbildning
läsåret 2020/2021

Ansökan om bidrag

till dagliga resor mellan bostad och skola
För elever folkbokförda i Tomelilla kommun

Personuppgifter Vänligen läs anvisningarna innan blanketten fylls i.
Elevens förnamn

Efternamn

Elevens adress

Personnummer (10 siffror)
Postnummer

Ortnamn

Utbildning
Skolans namn

Utbildning (program)

Skolort

Årskurs

Klass

Tåg- och busskort

Nya elever får kortet hemskickat.

Åk 2 och 3

Åk 1
Bifoga en kopia på antagningsbeskedet från skolan
för att ansöka om tåg- och busskort.

Kortnummer 12 siffror

Jag har förlorat mitt kort och ansöker om ett nytt.
Vid förlust av tidigare utdelat kort tillkommer en avgift. Avgiften betalas med
Swish eller kontant i receptionen på Tomelilla kommun.

Ansökan om tilläggsbidrag/kontantbidrag

Om ansökan görs av omyndig elev är det vårdnadshavarens kontouppgifter och underskrift som ska fyllas i.
Tilläggsbidragsmottagarens namn

Avresehållplats

Avstånd hemmet-hållplats i km

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Underskrift
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag har tagit del av bestämmelserna på anvisningsbladet och förbinder mig till att återbetala/återlämna det bidrag som mottagits om studierna upphör, ej påbörjas eller om eleven på annat sätt ej längre uppfyller villkoren för bidrag.
Datum

Telefonnummer

E-post

Namnunderskrift elev

Namnförtydligande elev

Namnunderskrift vårdnadshavare till omyndig elev

Namnförtydligande vårdnadshavare omyndig elev

Beslut

Uppgifter nedan fylls i av ansvarig utfärdare av busskort.

Resebidrag beviljas med belopp:
Swish inbetalt datum

Resebidrag avslås med motivering:

Signatur (delegationsbeslut)
Signatur (delegationsbeslut)

