
Sida 1 av 3 

Uppdaterad 2018-05-22 Utbildningsförvaltningen 
Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer 
Mjölby kommun Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00 www.mjolby.se 791-9848
Utbildningsförvaltningen Telefax e-postadress
595 80 MJÖLBY 0142 - 858 83 utbildning@mjolby.se 

Ansökan skickas till: 

Utbildningsförvaltningen 
595 80 Mjölby 

REGLER FÖR ANSLUTNINGSRESOR TILL GYMNASIEELEVER FOLKBOKFÖRDA I MJÖLBY, FRÅN 
OCH MED HÖSTTERMINEN 2013 

1. Eleven ska vara folkbokförd i Mjölby kommun.

2. Du kan få bidrag för anslutningsresa om du:
• Uppfyller kraven för skolkort på Östgötatrafikens linjer, det vill säga har minst 6 kilometer mellan

bostad och skola och dessutom:
• Har minst 4 kilometer mellan bostaden och närmaste hållplats

Uppfyller du kraven får du bidrag med 900 kronor per termin.. 

Bidrag söker du per termin. 
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Uppdaterad 2018-05-22 Utbildningsförvaltningen 
Telefon OrganisationsnummerBesöksadress

Stadshuset 
Burensköldsvägen 11-13 

0142 - 850 00 
www.mjolby.se 

212000-0480
Telefax 
0142 - 858 83 

utbildning@mjolby.se
Postadress 
Mjölby kommun 
Utbildningsförvaltningen  
595 80 MJÖLBY 

Ansökan om bidrag för 
anslutningsresor

Läsåret 

Läs anvisningarna NOGA innan du fyller i blanketten. Blanketten avser endast elever folkbokförda i Mjölby. 

Personuppgifter 
Elevens efternamn, förnamn (tilltalsnamn) Personnummer 

Hemortsadress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobil E-post

Betalningsmottagarens uppgifter (om annan än eleven) 
Betalningsmottagarens namn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Kontoförande bank 
Bankens namn Kontonr (inkl. clearingnr) 

Uppgifter om utbildning 
Skolans namn Studieort 

Utbildning (program, kurs eller dylikt) Årskurs Klass 

Anslutningsresa 
Avstånd mellan bostad och närmaste hållplats (minst 4 km) 

Tid för vilken resebidrag söks 
Från och med Till och med 

 Hela läsåret Del av läsåret 

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 och att resebidrag för dagliga resor ej söks. Sökanden är 
skyldig att anmäla ändringar som påverkar bidraget 

Ort och datum 

Myndig elevs eller vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande 

Ifylles av Utbildningsförvaltningen 

Beviljas □ Avslås □ Skäl till avslag 

Granskningsattest Beslutsattest 

Datum Ansvar Verksamhet Slag Akt Belopp 
700 4500 7012 
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Uppdaterad 2018-05-22 Utbildningsförvaltningen 
Telefon OrganisationsnummerBesöksadress 

Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00 
www.mjolby.se 

212000-0480

Telefax 
0142 - 858 83 

utbildning@mjolby.se
Postadress 
Mjölby kommun 
Utbildningsförvaltningen 
 595 80 MJÖLBY 

Information om behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell vårdnadshavare, så som namn, 
personnummer, kontonummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna behandla ansökan och utvärdera rätt till bidrag för anslutningsresor. 
Personuppgifterna kan utgöra underlag för statistikanalyser.  

Du/ni lämnar uppgifterna i och med att du/ni fyller i blanketten. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 
personuppgifterna är 6.1f. allmänt intresse. Uppgifterna kommer att sparas till 1 år efter 
avslutad skolgång.

De personuppgifter vi behandlar delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning, Mjölby 
kommun  för att kunna göra utbetalningar. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna 
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 utbildning@mjolby.se. 

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. 

mailto:utbildning@mjolby.se
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