ANSÖKAN om kontantersättning dagliga resor

gymnasiet
Läsår

Annan period

Utbildningsförvaltningen

Ansökan skickas till Linköpings kommun, skolskjuts,
Apotekaregatan 13C, 581 81 Linköping.
Läs anvisningarna noga innan Du fyller i blanketten, se sidan 2
Personuppgifter
Sökandes namn

Telefon

Adress

Postadress

Personnummer

Uppgifter om utbildningen
Studieväg (program alt. påbyggnadsutbildning)
Skolans namn

Skolort

Årskurs

Kontantbidrag (se punkt 5: Om kortaste väg mellan bostad och närmaste avresehållplats vid hemmet är minst 4 km )
Avstånd mellan bostad och närmaste avresehållplats i km

Namn på närmaste hållplats

Övriga upplysningar

Ange något av nedanstående utbetalningsalternativ
Postgiro

Bankgiro

Bankkonto, clearing- och kontonummer

Myndig elev skall själv underteckna ansökan. För omyndig elev skall ansökan undertecknas av
vårdnadshavare.
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag tagit del av reglerna på sidan 2.
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Beslut
Eleven beviljas reseersättning
Datum

LK 1896 utg 8 (augusti 2019)

Namnunderskrift

Ansökan avslås

Klass

RESEERSÄTTNING till GYMNASIEELEVER i Linköpings
kommun
1. Reseersättning kan sökas av heltidsstuderande gymnasieelev t om vårterminen det
år eleven fyller 20 år. Elev skall vara folkbokförd i Linköping och studera i Linköpings
gymnasieskolor. Elever folkbokförda utanför Linköpings kommun ansöker i sin
hemkommun. Reseersättning utgår normalt inte för elever som erhåller
inackorderingstillägg.
2. Reseersättning för dagliga resor mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och
skola ges i form av läsårskort. Undantagsvis kan kontantersättning utbetalas (se
punkt 6).
3. Reseersättning beviljas elev vars dagliga färdväg (cykel- eller gångväg) mellan hem
och skola/praktikställe är minst 6 km enligt de gränslinjer som fastställs för varje
skola. Varje skola kan lämna närmare upplysningar.
4. Gatuadress ifylles om ansökan endast avser resa till/från tillfälligt utbildningsställe,
t ex praktikplats eller heldagsundervisning på annan skola.
5. Uppgift om kortaste väg bostaden – närmaste avresehållplats ifylls endast om vägen
är minst 4 km. I så fall kan särskilt kontantbidrag för anslutningsresa utgå.
6. Studieavbrott, flyttning eller andra omständigheter som kan påverka rätten till
reseersättning skall omgående anmälas till skolan. Elever studerande i annan
kommun utanför Östergötlands län anmäler till Linköpings kommun,
Gymnasieantagningen, 581 81 Linköping.
7. Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om
felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir eleven
eller om eleven är omyndiga, föräldrar eller förmyndare, ersättningsskyldig för
utbetalda reseersättningar samt en expeditionsavgift av 300 kronor.
8. Elever med stadigvarande medicinska handikapp kan erhålla reseersättning, trots att
färdvägen understiger 6 km, om det stadigvarande medicinska handikappet är
bestyrkt med läkarintyg (med stadigvarande medicinskt handikapp avses ej
olycksfall, då resekostnader i samband med olycksfall ersätts genom kommunens
olycksfallsförsäkring). Av läkarintyget skall framgå att eleven ej kan gå/cykla upp till
6 km till och från skolan.
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och
andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av
Bildningsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande
uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller
begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alt
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping.

LK 1896 utg 8 (augusti 2019)

