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Ansökan om färdbevis avser
Elevens namn

Personnummer (10 siffror)

Elevens adress

Postnummer och ort

Telefon (inkl. riktnr)

Folkbokföringskommun

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Utbildningsperiod

Skolort

Utbildning (linje, kurs el dylikt)

Läsår

Avresehållplats (ange namn)

Ankomsthållplats (ange namn)

Vanlig höst - vårtermin

Annan period ………… - ……………
Årskurs

Klass

Uppgifter om daglig resa
Färdsätt

Buss

Tåg

Mer än 4 km mellan bostad och närmaste hållplats

Ja

Om ja, ange km……………………

Nej

Clearingnummer (om anslutningsersättning ska utbetalas)

Kontonummer

Bankens namn

Övriga upplysningar

Upplysning om PUL
I syfte att administrera/handlägga ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att
registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen
(1998:204)
Underskrift (av myndig elev eller vårdnadshavare)
Härmed försäkras att jag tagit del av informationen och att lämnade uppgifter är sanningsenliga
Datum
Underskrift

Namnförtydligande

Ifylles av hemkommunen
Ansökan
Beviljat färdbevis

Beviljas ej

Beviljas
Kommunkort

Anslutningsersättning

Flerkommun
Regionen Runt

…………………..

Göteborg +++
Härryda
Kranskommun
Signatur

Datum

Avslag föreslås, motivering

Anslutningsersättning 130:-/mån.
Under ht…………

mån. á…………kr.

S:a……………….

Under vt…………

mån. á…………kr.

S:a……………….

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033-231300

Färdbevis nummer

Mottagit:……….................

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se
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Information om resebidrag
Resebidrag är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Resebidraget består normalt av
ett läsårskort som delas ut vid läsårets början.
Kortet kan inte bytas i pengar.
Följande villkor gäller för resebidrag:
·
·
·
·

Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Du skall vara under 20 år.
Du skall studera på heltid.
Din kortaste väg till skola eller praktikplats skall vara minst 6 km.

Har du mer än 4 km till närmsta busshållplats får du en särskild anslutningsersättning per
månad. (4 mån för hösten- och 5 mån för vårterminen.)
Du är ansvarig för de kort du får. OBS! Kortet är värdehandlingar och skall hanteras som en
sådan.

Skolkortet gäller för obegränsat antal resor per skoldag inom giltighetsområdet.
Resan ska påbörjas senast kl 19.00.
Skolkort som blivit oläsligt bytes gratis mot ett felfritt skolkort. För att utbyte skall kunna ske
krävs att skolkortet finns kvar eller att kvitto från bussbolaget erhållits. Under handläggningstiden
erhålls ett tillfälligt skolkortsintyg.
Om studierna avslutas eller att du flyttar från kommunen skall korten omedelbart återlämnas
till kommunens handläggare.
Den som inte lämnar in sin ansökan i tid får själv betala sina resor under handläggningstiden.
Ytterligare upplysningar lämnas av kommunens handläggare, 033-430 56 32

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033-231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

