FÄRDBEVIS/KONTANTERSÄTTNING

LÄSÅR 2020-2021

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Information om hur Eksjö kommun och Eksjö Gymnasium hanterar dina personuppgifter finns på eksjo.se/personuppgifter.

Elevens
personuppgifter

Efternamn, tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnr, ortsnamn

Folkbokföringskommun

Clearingsnummer och kontonummer (endast om
avstånd bostad - närmaste hållplats/station är minst
6km)

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange/programmets namn)

Klass läsåret 2020/21

Närmaste hållplats/station

Markera med X hur du tar dig till skolan

Studier

 Buss (linje nr ……………)
Avstånd från bostad till närmaste hållplats/station
för buss eller tåg i km (enkel resa)

Inackorderingstillägg/
bidrag
Vårdnadshavares
namnunderskrift
Elevens
namnunderskrift

 Tåg
 Annat. Motivera: ………………………….….

OBS! Ingen elev kan samtidigt ha både färdbevis och inackorderingstillägg/bidrag!
Har ej sökt/kommer ej att söka inackorderingstillägg/bidrag
Om eleven söker inackorderingstillägg/bidrag under pågående läsår måste detta omedelbart anmälas till Eksjö
Gymnasiums handläggare.
För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga. I
händelse av avbruten studiegång eller ändrade reseförhållanden föreligger skyldighet att återlämna
färdbevis i annat fall gäller återbetalningsskyldighet
Datum
Vårdnadshavare/förmyndares namnunderskrift
Telefon
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och
sanningsenliga.
Datum

Elevens namnunderskrift

Ifylles av
handläggare Kontantersättning HT2020……………. mån à kr …………….. Summa kr ……………… Utbetalas i nov
Kontantersättning VT2021……………. mån à kr ……………... Summa kr ……………… Utbetalas i maj
Avslag
Orsak till avslag:
Beslutsdatum

Handläggares sign

Beslutandes underskrift

ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM FÄRDBEVIS/KONTANTERSÄTTNING
På denna blankett söks färdbevis/kontantersättning för dagliga resor till gymnasial utbildning.
Vem kan få färdbevis/kontantersättning för dagliga resor
Följande grundvillkor ska vara uppfyllda
- Eleven ska vara heltidsstuderande
- Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
- Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst 6 km.
- Elev som inte har inackorderingsbidrag/tillägg.
Mer information finns på:
http://www.eksjo.se/barn_utbildning/skolskjuts
Ansökan
Ansökan skickas in till Helena Lyborg, Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö. Det är viktigt att
ansökan inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan på utdelandet av färdbevis
inte ersätts. Ansökan kan inte behandlas om den är ofullständigt ifylld.
Första skoldag
Under första skoldagen får eleverna resa till och från skolan utan kort, mot uppvisande av
legitimation eller skolans kallelse. Under första skoldagen delas det ut tillfälliga färdbevis och
därefter kommer det information när de kan hämta ut sitt ordinarie busskort.
Återkrav
Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för
färdbevis ej längre uppfylls, måste färdbeviset återlämnas till gymnasieskolan omedelbart.
Kontantersättning
För omyndig elev utbetalas eventuella kontantbidrag till vårdnadshavare.
Ansökan om kontantbidrag handlägges av Eksjö Gymnasium, 575 80 EKSJÖ
Vid eventuella frågor var god ring 0381-363 32.

Ifyllandet av blanketten:
Personuppgifter
Gatuadress med gatunamn och nummer eller gårdsnamn måste anges. Att enbart ange box, fack
eller postlåda räcker inte.
Clearingsnummer och kontonummer:
De elever som har en färdväg minst 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/station kan få
kontantersättning för enskild anslutningsresa. Fyll i clearingsnummer och kontonummer om
detta uppfylls.
Uppgifter om daglig resa
För att elev ska vara berättigad till färdbevis för resa till skolan krävs att färdvägen är minst 6
km. Färdvägen mäts efter kortast möjliga vägsträcka som är naturlig och rimlig att använda för
resa mellan bostaden och skolan.
Inackorderingstillägg/bidrag
Inackorderingstillägg/bidrag och färdbevis för dagliga resor utgår inte samtidigt.
Underskrift
Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga.

