ANSÖKAN OM RESEBIDRAG TILL GYMNASIEELEV
Läs anvisningarna på baksidan, siffrorna i ansökan hänvisar till siffra i anvisningarna .
1

Elevens efternamn

Elevens förnamn

Personnummer

Elevens
Person-

Folkbokföringsadress (postadress och ort)

Telefonnummer

uppgifter
2

Skolans namn

Utbildning , program, linje

Skolort

Årskur/klass för sökt period

Betalningsmottagarens namn ( elev eller vårdnadshavare)

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Uppgifter
om utbildning
3
Uppgifter
för utbet av
kontant-ers

Utbetalning sker genom Sparbankernas utbetalningssystem (SUS) Om du inte redan är ansluten till detta
system kan du gå in på Swedbank.se/kontoregister. Följ instruktionerna på sidan..
Avresestation/hållplats

Avstånd km närmaste färdväg bostad – utbildningsställ (enkel väg)

Färdsätt

Avstånd km bostad – avresestation/hållplats (enkel väg)

Praktikplatsens namn och aderess

Avstånd bostad – praktikplats km (enkel väg)

resor

Praktik tidsperiod fr o m – to om

Resdagar under veckan (ange veckodagar)

6

Datum

4
Uppgifter om
färdväg och
färdsätt
5
Praktik-

Tel nr

Datum

Tel nr

Underskrift
Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skall undertecknas av vårdnadshavare eller myndig elev

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell annan betalningsmottagare, så som Namn, adress, personnummer mm. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna säkerställa att du uppfyller alla kriterier för bidraget och att vi kan göra utbetalningen på ett säkert sätt.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas högst tre år för att
sedan raderas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Swedbank för utbetalning av bidraget.
Personuppgiftsansvarig är Årjängs kommun, Barn och utbildningsnämnden, Box 906, 672 29 Årjäng. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen.. Detta gör du genom
att kontakta Årjängs gymnasieskola, Anne-Marie Andersen agyskolan@arjang.se Du når vårt dataskyddsombud Lina Johannesson,
lina.johannesson@arjang.se 0573-141 26. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

7
Beslut
Ifylls av

Resebidrag beviljas med Värmlandskort med gymnasieladdning
Resebidrag beviljas med kontant ersättning
Resebidrag beviljas med kontant ersättning för anslutningsresor till/från hållplats

handläggare
Höstterminen________________ mån x________________kr
Resebidrag avslås. Motivering

Datum

Handläggarens underskrift

Vårterminen________________ mån x________________kr

Elever som har längre än 6 km till skolan, oavsett om de går på kommunala eller fristående skolor, ska göra ansökan om busskort hos
sin hemkommun. Elever på Årjängs gymnasieskola kvitterar ut sina busskort på skolans expedition. Elever på gymnasieskolor utanför
Årjängs kommun får information om när/var gymnasiekortet kan kvitteras ut i god tid före skolstarten i augusti.
Mer information finns på kommunens webbplats www.arjang.se, under rubriken gymnasieskolan.

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG
På den här blanketten ansöker du om gymnasiekort (Värmlandskort med gymnasieladdning) eller i vissa fall kontantbidrag för dagliga
resor till gymnasial utbildning i Värmlands län. Ansökan inlämnas i god tid före skolstart till:
Årjängs gymnasieskola/bidr, Box 906, 672 29 Årjäng.
Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning, beviljat inackorderingstillägg eller annan orsak till att villkoren för resebidraget ej
längre uppfylls måste du omgående lämna tillbaka kortet till Årjängs kommun.
FÖRKLARING TILL HÄNVISNINGSSIFFROR PÅ BLANKETTEN
1.

Personuppgifter: Gatuadress med gatunamn och nummer eller gårdsnamn måste anges. Att enbart ange box, fack eller postlåda
räcker inte. Som bostadsadress räknas folkbokföringsadressen.

2.

Uppgifter om utbildning: Ange gymnasieskola, program och årskurs som du ska gå det läsår du söker för.

3.

Uppgifter för utbetalning: Fylls i endast av elev som är berättigad till kontant ersättning. (Se rubrik Kontant
resebidrag).Utbetalning sker via SUS. Vid utbetalning på utbetalningskort till bostadsadress tar posten en avgift.

4.

Uppgifter om färdväg och färdsätt: För att elev skall vara berättigad till färdbevis för resa krävs att närmaste färdväg (bilväg,
cykelväg eller gångväg) mellan bostad-avresestation/hållplats fylls i endast om närmaste färdväg är minst 6 km.

5.

Praktik: Uppgifter lämnas om ansökan avser resa till/från tillfälligt utbildningsställe, t ex praktikplats, och ordinarie Värmlandskort
eller praktikpass inte kan användas.

6.

Underskrift: Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om medvetet felaktiga eller vilseledande
uppgifter lämnas i ansökan (eller vid utkvittering av färdbevis) blir du ersättningsskyldig enligt gällande gymnasieladdningspris.

VEM HAR RÄTT TILLRESEBIDRAG


Du får fylla högst 19 år vid läsårets start. (Gymnasiekort gäller som längst till vårterminen det år man fyller 20)



Du ska läsa på heltid.



Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km



Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor



Du ska vara inskriven i gymnasieskola, folkhögskola eller annan utbildning på gymnasial nivå.



Du ska lämna in ansökan om resebidrag till skolan innan vårterminen slutar eller i god tid före skolstart i augusti.
Lämnar du ansökan för sent riskerar du att få betala dina resor till och från skolan själv under handläggningstiden.

VÄRMLANDSKORT MED GYMNASIELADDNING
Kan du åka buss till skolan får du kvittera ut ett färdbevis i form av Värmlandskort med gymnasieladdning utan kostnad.
Gymnasieladdningen gäller i hela länet, dygnet runt alla dagar i veckan.
GILTIGHETSBEVIS
Ett giltighetsbevis hör till Värmlandskortet med gymnasieladdning. Det är viktigt att detta är rätt ifyllt. Beviset ska fyllas i med dina
personuppgifter, vilken skola du går på och Värmlandskortets nummer. Förvara sedan kortet och giltighetsbeviset tillsammans i
plastfickan. Båda måste visas upp vid en kontroll.
BIDRAG FÖR ANSLUTNINGSRESA
Om färdvägen från bostad till närmaste busshållplats är minst 6 km kan du, förutom Värmlandskortet, även ansöka om bidrag för
anslutningsresa (från och med höstterminen 2015: 197 kr/månad).
KONTANT RESEBIDRAG
Om du inte kan åka buss till och från skolan eller om din färdväg till närmaste busshållplats är minst 10 km, kan du ansöka om
kontant resebidrag istället för Värmlandskort med gymnasieladdning. Hur mycket du får i bidrag berör på avståndet mellan bostaden
och skolorten.
BORTTAPPAT ELLER STULET KORT
Om du tappar ditt kort eller om det blir stulet ska du kontakta din hemkommun. Kortet spärras och du får ett nytt kort. Det nya kortet
kostar 200 kr (ingen kostnad vid stöld, om du kan visa upp kopia på polisanmälan).
FELAKTIGT UTDELADE KORT ELLER KONTANT BIDRAG, AVBRUTNA STUDIER ELLER FLYTT
Om du tar emot ett kort trots att du inte uppfyller villkoren (se rubrik Vem har rätt till resebidrag) eller lämnar vilseledande uppgifter i
ansökan kommer du att krävas på full betalning för den tid som du har haft kortet eller, i fall där kontant resebidrag utbetaltas, krävas
på hela beloppet.
Om du avbryter studierna, flyttar eller får inackorderingstillägg, måste du senast dagen efter förändringen lämna tillbaka kortet till
Årjängs kommun. Kontant resebidrag skall återbetalas i förhållande till tiden. Kontakta i båda fallen handläggaren tel. 0573-142 26.
OBS! Tänk på att du inte får ta emot inackorderingstillägg och Värmlandskort med gymnasieladdning samtidigt!

