ANSÖKAN OM RESEBIDRAG TILL GYMNASIEELEV LÄSÅRET 2018-2019
Läs anvisningarna på baksidan, siffrorna i ansökan hänvisar till siffra i anvisningarna.
1
Personuppgifter

Elevens efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (postadress och ort)

Tel nr

2
Uppgifter
om
utbildning

Skolans namn

Utbildning, program

Skolort

Årskurs/klass läsår 2018-19

3
Uppgifter
för utbetalning av
kontant ers

Betalningsmottagarens namn (elev eller vårdnadshavare)

Bankkontonummer

Utdelningsadress (postadress, postnr och ort)

Bankens namn

4
Uppgifter
om färdväg
och färdsätt

Avresestation/hållplats

Avstånd km närmaste färdväg bostad – utbildningsställe (enkel väg)

Färdsätt (buss och/eller tåg linjenummer)

Anslutningsresa: Avstånd km bostad – avresestation/hållplats (enkel väg).
Fylls i endast om det inte finns möjlighet
till anslutningsresa med buss/tåg

5
Praktikresor

Praktikplatsens namn och adress

Avstånd bostad – praktikplats km (enkel väg)

Praktik tidsperiod fr o m - t o m

Resdagar under veckan (ange veckodagar)

6
Underskrift

Datum

Tel nr

Datum

Tel nr

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skall undertecknas av vårdnadshavare eller myndig elev

7
Beslut

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

___________mån x ___________________ kr

Vårterminen

__________ mån x ____________________kr

Resebidrag avslås. Motivering:

Datum

Handläggarens underskrift

Tel nr

Varje hemkommun ansvarar för utskick av busskort till elever folkbokförda i kommunen. Det innebär att alla 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.
Ansökan om resebidrag skickas in till Arvika kommun, 16. Lärande och stöd, 671 81 Arvika i god tid, helst före vårterminens slut. Ansökan kan också
läggas portofritt i kommunhusets brevlåda vid entrén mot stadsparken.
Efter att ansökan godkänts skickas busskortet hem till eleven med post. Mer information om gymnasieelevers resor finns på kommunens webbplats
www.arvika.se, sökord Resor gymnasium.

Arvika kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för
dataskydd. För mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter besök vår webbplats www.arvika.se/dataskydd.

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG LÄSÅRET 2018/19
På den här blanketten ansöker du om buss-/tågkort (Värmlandskort med gymnasieladdning) eller i vissa fall kontantbidrag för
dagliga resor till gymnasial utbildning i Värmlands län. Ansökan inlämnas i god tid, helst före vårterminens slut, till Arvika
kommun, 16.Lärande och stöd, 671 81 Arvika.
Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning, beviljat inackorderingstillägg eller annan orsak till att villkoren för resebidrag ej längre uppfylls måste du omgående lämna tillbaka kortet till Arvika 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
läsåret 2018-19.
3. Uppgifter för utbetalning
Fylls i endast av elev som är berättigad till kontant ersättning (se rubrik Kontant resebidrag).
Ange bankens namn, clearingnummer och kontonummer.
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 och utbildningsställe är minst 6 km.
För anslutningsresa gäller att avståndet mellan bostadavresestation/hållplats fylls i endast om närmaste färdväg är
minst 6 km och det inte finns möjlighet att åka med buss/tåg.
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 TILL RESEBIDRAG?
• Du måste vara född 1999 eller senare.
• 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 in ansökan för sent riskerar du att få betala dina
resor till och från skolan själv under handläggningstiden.

NYHET – SÅ HÄR FÅR DU DITT BUSSKORT
Från höstterminen 2018 gäller följande rutiner:
Efter att ansökan godkänts skickas busskortet till elevens
folkbokföringsadress med post. Det är inte tillåtet att
som tidigare använda enbart giltighetsbeviset som
färdbevis de första veckorna efter skolstart. Lämna in
ansökan i god tid så att busskortet hinner skickas ut före
skolstart. I annat fall får eleven själv bekosta sina resor till
och från skolan tills hen skaffat sitt skolkort. Värmlandstrafik eller hemkommunen ersätter inte dessa utlägg.

BIDRAG FÖR ANSLUTNINGSRESA
Om färdvägen från bostad till närmaste buss- eller
tåghållplats är minst 6 km kan du, förutom Värmlandskortet, även ansöka om bidrag för anslutningsresa (för
närvarande 215 kr/månad).

KONTANT RESEBIDRAG
Om du inte kan åka buss eller tåg till och från skolan eller
om din färdväg till närmaste buss- eller tåghållplats är
minst 10 km, kan du ansöka om kontant resebidrag istället för Värmlandskort med gymnasieladdning. Hur mycket
du får i bidrag beror på avståndet mellan bostaden och
skolorten.

BORTTAPPAT ELLER STULET KORT
Om du förlorar ditt kort ska du kontakta din hemkommun.
Kortet spärras och du får ett ersättningskort. Det nya
kortet kostar 200 kr. Förlorat giltighetsbevis finns att
hämta ut hos handläggare på kommunen eller skolan.

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 utbetalats, krävas på hela beloppet.
Om du avbryter studierna, flyttar eller får inackorderingstillägg, måste du senast dagen efter förändringen lämna
tillbaka kortet till Arvika kommun. Kontant resebidrag
skall återbetalas i förhållande till tiden. Kontakta i båda
fallen handläggaren, tfn 0570-818 59.

VÄRMLANDSKORT MED GYMNASIELADDNING
Kan du åka buss eller tåg 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.

OBS! Tänk på att du inte får ta emot inackorderingstillägg och Värmlandskort med gymnasieladdning samtidigt!

