ANSÖKAN OM KONTANT RESEBIDRAG FÖR
DAGLIGA RESOR
Fritidskort i Örebro län
För att handlägga ditt ärende databehandlas de personuppgifter som du lämnat i din ansökan/anmälan. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information och
rättelse. Personuppgiftsansvarig är nämnden för livslångt lärande.

Elevens personuppgifter m.m.
Elev, namn

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Adress

Postadress

Utbildning
Skola

Utbildningsort

Utbildning (program, gren el. dylikt)

Klass

Ersättning för enskild resa till skolan/anslutningsresa (se regler på baksidan)
Jag har mer än 6 km till skolan och kan inte åka kollektivt därför att kollektivtrafiken saknas
mellan hemmet och skolan i anslutning till skolans ramstarttid och ramsluttid.

Jag har mer än 4 km till närmaste buss- eller tåghållplats och vill ha ersättning för min anslutningsresa.
Avståndet mellan hemmet och skolan är närmaste vägen, enkel resa, ………………………………… km.

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen är närmaste vägen, enkel resa, ………………………………… km.

Ersättning för fritidskort (se regler på baksidan)
Resa vardagar efter kl. 19.00 samt lördag-söndag.

Beloppet sätts in på följande konto:
Clearingnummer

Kontonummer

Ansökan avser perioden

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Jag är medveten om att skyldighet föreligger att omedelbart anmäla ändrade förhållanden.

Namnteckning
Datum

Förälder/förmyndare eller myndig elev, namnteckning

Beslut (ifylls av kommunen)
Ansökan beviljar för

Enskild resa Ht
Fritidskort Ht

Anslutningsresa

Ansökan avslås
Motivering

Namnförtydligande

Enskild resa Vt
Fritidskort Vt

Avstånd i km………….

Belopp/månad………….

Antal månader………….
Belopp………….

Datum
Handläggare, namnteckning
Postadress
Kumla kommun
Förvaltning för livslångt lärande
692 80 KUMLA

Namnförtydligande
Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (servicecenter)
Telefax
019-58 83 27

E-postadress
livslangtlarande@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

REGLER FÖR RESOR MED KONTANTERSÄTTNING
Studiehjälpsberättigad elev född 1998 eller senare (även funktionshindrad elev med s.k. utbildningsbidrag)
som går gymnasial kurs i minst 15 dagar, kan få ersättning under vårterminen enligt följande:
för ENSKILD RESA (enkel resa, minst 6 km) mellan bostaden och skolan om:
• Kollektivtrafik inte finns avpassad efter skolans ramstarttid och ramsluttid mellan hemmet och
skolan/praktikplatsen. Gymnasiekort kan EJ användas.
• Kollektivtrafik finns men är så avpassad till skolans ramstarttid och ramsluttid att det blir
minst 10 timmars väntetid/vecka. Gymnasiekort gäller EJ.

för ANSLUTNINGSRESA mellan bostaden och hållplatsen om:
avståndet mellan hemmet och närmaste buss- eller tåghållplats är över 4 kilometer.

för RESA EFTER KL 19.00 MÅNDAG - FREDAG eller på LÖRDAG/SÖNDAG:
• Lektionen startar eller slutar på tider som gör att resa måste ske utanför tidsintervallet
måndag-fredag 04.30 - 19.00 eller under lördag/söndag; dock mer än 11 restillfällen per period.
• Undervisningen pågår minst en dag per vecka under hela kursens längd eller minst 15 dagar i följd.
• Ersätts med kostnad för enkel biljett eller fritidskort.
• I de fall där resebehovet gäller del av månad utgår ersättning med 1/20 för varje skoldag.
• Bensinkostnaden för bil beräknas till 1,00 kr/km och för moped/motorcykel utgår halva beloppet 0,50 kr/km.
• Ersättningen utgår under 9 månader, baserat på 20 dagar.

Eventuella förfrågningar kontakta servicecenter 019-58 80 00.
Ersättning

Ersättning per månad

4 km
5 km
6 km
10 km
15 km
20 km
25 km
30 km och däröver

160 kr
200 kr
240 kr
420 kr
620 kr
840 kr
1040 kr
1240 kr (maxbelopp)

Postadress
Kumla kommun
Förvaltning för livslångt lärande
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Ersättning per dag
(bensinkostnad för bil beräknas till
1,00 kr/km)
8,00 kr
10,00 kr
12,00 kr
21,00 kr
31,00 kr
42,00 kr
52,00 kr
62,00 kr

Telefon
019-58 80 00 (servicecenter)
Telefax
019-58 83 27

E-postadress
livslangtlarande@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

