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Ansökan skickas till:
Utbildningsförvaltningen
595 80 Mjölby

Regler för bidrag för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola
Gymnasieelever som har mer än 6 km till skolan eller som studerar utanför länet
KAN få kontant reseersättning för dagliga resor istället för Östgötatrafikens skolkort.
Eleven ska vara folkbokförd i Mjölby kommun och ha mer än 6 km mellan hem
(elevens folkbokföringsadress) och skola. Bidraget kan betalas ut längst till och med
våren det år eleven fyller 20 år
Vid studier i Östergötland
Finns det ingen fungerande kollektivtrafik inom 6 kilometer från hemmet kan du få
kontant ersättning motsvarande kommunens kostnad för ett skolkort på
Östgötatrafiken.
Vid studier utanför Östergötland
Elev som studerar utanför Östergötland och dagpendlar till och från skolan har rätt
till kontant ersättning motsvarande högst 1/30 av ett prisbasbelopp per månad i nio
månader/läsår (september till maj).
Ansökan
En ny ansökan ska skickas in för varje läsår eftersom beslut om ersättning endast
gäller för ett läsår i taget. Med ansökan ska du om du studerar utanför Östergötlands
län bifoga ett intyg från gymnasieskolan att du påbörjat utbildningen.
Om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder
till att villkoren för reseersättning inte längre uppfylls måste du omgående kontakta
Utbildningsförvaltningen i Mjölby på utbildning@mjolby.se. I ovanstående fall
kommer utbetalt bidrag att återkrävas från och med aktuell tidpunkt för
förändringen.
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Ansökan om bidrag för dagliga resor
mellan bostad och gymnasieskola

Personuppgifter
Elevens efternamn, förnamn (tilltalsnamn)

Personnummer

Hemortsadress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Ort

Mobil

E-post

Betalningsmottagarens uppgifter (om annan än eleven)
Betalningsmottagarens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontoförande bank
Bankens namn

Kontonummer (inkl. clearingnummer)

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Studieort

Utbildning (program)

Årskurs

Uppgift om dagliga resor
Avresehållplats/avresestation, namn

Ankomsthållplats/ankomstation, namn

Avstånd mellan bostad och skola, i km

Avstånd bostad och närmaste hållplats/station

☐

☐

Eleven har erhållit busskort

Ort

☐

Eleven har inte erhållit busskort

Eleven åker färdtjänst till skolan

Tid för vilken resebidrag söks
Från och med

☐

☐

Hela läsåret

Till och med

Del av läsår

Övriga upplysningar

Underskrift
Myndig elev undertecknar själv ansökan. För omyndig elev undertecknas ansökan av vårdnadshavare. Härmed försäkras att jag har
tagit del av den information som medföljer blanketten, samt att lämnade uppgifter är riktiga.
Ort och datum
Myndig elevs eller vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Ifylles av Utbildningsförvaltningen

☐ Beviljas

☐ Avslås

Datum

Postadress
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Skäl till avslag

Granskningsattest

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Beslutsattest

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142 - 858 83

Beslutat belopp

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
utbildning@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848
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Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress och
telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera berörd tjänst.
Personuppgifterna kan utgöra underlag för statistikanalyser.
Du lämnar själv dina uppgifter i och med att du fyller i blanketten. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är 6.1.f Allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ditt barn
använder skolskjuts.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Östgötatrafiken. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer
vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, utbildning@mjolby.se. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss på [se punkt 9]. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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