
Information om resebidrag
Allmänt
Enligt beslut av riksdagen har hemkommunerna ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget 
är till för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till 
resebidrag. Vid praktik kan det (efter särskild prövning) utgå både resebidrag och inackorderingstillägg. Det 
gäller även elever som erhåller inackorderingstillägg från CSN.

Vem är berättigad till resebidrag?
För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor: 

1. Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
2. Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
3. Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och skolan skall vara minst 6 km.
4. Du ska vara född 2001 eller senare.

Ansökan
Ansökan ska lämnas för varje läsår. 

Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

Du som är nyantagen bör lämna in en ansökan så fort du blivit accepterad på din utbildning. 

Du som redan går i gymnasieskolan lämnar under vårterminen in en ny ansökan för kommande läsår. För 
läsåret 2020/2021 ska ansökan lämnas in senast den 18 juni 2020.

Du som är myndig kan själv skriva under blanketten. Vårnadshavare ska skriva under blanketten för dig som 
är omyndig.

Utdelning av kort
Kortet skickas ut av Skånetrafiken till samtliga elever.

OBSERVERA! Elever som redan har ett kort, kommer att få sin biljett kopplad till detta kort under 
förutsättning att ansökan är inlämnad. Så glöm inte att spara ditt kort till kommande läsår.

Om villkoren inte längre uppfylls
Om du inte uppfyller villkoren för resebidrag längre är du skyldig att informera Eslövs, Höörs och Hörbys 
kommun. Informerar du inte Eslövs, Höörs och Hörbys kommun debiteras du en summa motsvarande  
kortets värde.

Praktik
Du som är berättigad till bidrag under dina teoretiska studier men ej vid din praktiktjänstgöring får ett kort 
för hela läsåret. 

Om du endast är berättigad till bidrag vid din praktiktjänstgöring får du bidrag för faktisk kostnad enligt 
buss/tågtaxa, dock högst i form av ett månadskort (ev skolkort).
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Kontantersättning
Om avståndet mellan folkbokföringsadress och närmsta hållplats överstiger 6 km eller om kollektivtrafik 
saknas kan kontantersättning fås efter kilometertaxan.

Kilometertaxa:
Färdväg minst kr/månad
  6 km enkel väg 425 kr
13 km enkel väg 525 kr
19 km enkel väg 735 kr
27 km enkel väg 875 kr
36 km enkel väg 1 100 kr
46 km enkel väg 1 385 kr

Vid bidrag efter kilometertaxa kan resebidrag utgå med högst 4 månadsbelopp för höstterminen och högst 
5 månadsbelopp för vårterminen.

Utbetalning sker i första hand till angivet konto. Myndig elev får själv bidraget. Om eleven är omyndig 
skickas pengarna till den person som anges som bidragsmottagare på ansökningsblanketten.

Kontantbidrag utbetalas minst en gång per termin eller enligt överenskommelse.

Förlorat eller skadat kort
OBSERVERA! Om kortet förloras eller skadas kommer eleven att debiteras 300 kr för att ersätta kortet. 
Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på  nytt skolkort.
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ANSÖKAN SKICKAS TILL DIN HEMKOMMUN 

Eslövs kommun
Carl Engströmgymnasiet
Östergatan 15, 241 39 Eslöv

Vid gymnasiestudier på annan ort 
än Eslöv skickas ansökan till

Eslövs kommun
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Höörs kommun
Kultur, arbete och folkhälsa
Box 53, 243 21 Höör

Hörby kommun
Kultur, fritid och utbildningsförvaltningen
Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby



1 Personuppgifter

för eleven

2 Uppgifter

om utbildning

Klass

3 Studietid Ansökan avser

4a Ansökan om

skolkort

q  
skolkort

4b Bidrag resa mellan

folkbokföringsadress

och hållplats

4c Bidrag praktikresa

APL erhålles 

från respektive

skola

4d Bidrag då allmänna 

färdmedel saknas

Belopp/mån Belopp HT

Bidraget utbetalas till

Belopp/mån Belopp VT

5 UNDERSKRIFT Beslutsdatum Sign Sign

av myndig elev

eller vårdnads-

havare för 

omyndig elev

Skolans 

anteckningar

Utkvittering av

skolkort

För information vill vi meddela att era personuppgifter kommer att registreras och behandlas enligt 
dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer i det bifogade dokumentet.

Ant Mån

Ant mån

BIDRAGET OM STUDIERNA UPPHÖR ELLER EJ PÅBÖRJAS.

HÄRMED FÖRSÄKRAS ATT LÄMNADE UPPGIFTER ÄR SANNINGSENLIGA. 

skolkortsnummer

OCH FÖRBINDER MIG/OSS ATT INFORMERA KOMMUNEN/ÅTERBETALA 

q  Avslås q  Tillstyrks

Avstånd folkbokföringsadress - skola (ange antal km)

Personnummer

Datum för avhämtning/utskick Kortkvittens

Namnförtydligande

JAG/VI HAR TAGIT DEL AV BESTÄMMELSERNA PÅ INFORMATIONSBLADET 

Kontonr (inkl clearingnr.)

ELLER OM ELEVEN INTE LÄNGRE UPPFYLLER VILLKOREN FÖR RESEBIDRAG.
Datum Namnunderskrift

Praktikplats

Praktikort

q  Tillstyrks

q  Tillstyrks

  överstiger 6 km q  Avslås

q  Avslås

Praktikperiod

q  Annat kort  ……………………………………………………..........

IFYLLES AV HANDLÄGGAREN

q    IFYLLES ENDAST om avståndet mellan folkbokföringsadress och närmsta hållplats

q  Tillstyrks

  Ange sträcka mellan folkbokföringsadress - närmsta hållplats …………………………………….  km

q  Avslås 

Ankomststation, hållplats

Årskurs

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR MELLAN FOLKBOKFÖRINGSADRESS OCH SKOLA

GYMNASIESKOLAN LÄSÅRET 2020/21

Telefon (även riktnummer)/Mobiltelefon

Efternamn

Adress Postnr Ortnamn

Skolans namn (avser läsåret 2020/21)

Personnummer

q  hela vårterminen 2021q  Läsåret 2020/21

E-post adress

Förnamn

Avresestation, hållplats

Skolort

q  del av terminen fr o m  ………………………………………………………..     t o m  …………………………………………………….

Utbildning (Program, linje, kurs el dyl.)

q  hela höstterminen 2020
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Upplysningar till respektive avsnitt i blanketten
1 Personuppgifter för eleven
Samtliga uppgifter ska fyllas i.

2 Uppgifter om utbildningen
Samtliga uppgifter ska fyllas i. Använd de namn på skola och utbildning som anges på antagningsbesked 
eller dylikt. 

3 Studietid
Ansökan lämnas en gång per läsår. Om resebidraget avser läsåret, markera i rutan för läsåret. 

Om resebidraget endast avser höst- eller vårtermin markeras i rutan för detta.

Om utrymmet inte räcker till, skicka med ett kompletterande brev.

4a Ansökan om skolkort
Här fyller du i avresestation och ankomststation. Kryssa i vilket kort som du söker för. Om du ansöker om 
ett annat kort än Skånetrafikens skolkort fyller du i vilket du ansöker om.

4b Bidrag för resa mellan folkbokföringsadress och närmsta hållplats
Detta avsnitt fyller du bara i om avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats är 
längre än 6 km. 

4c Ansökan om bidrag för resor under praktik
Här fyller du i praktikperioden, praktikkort och praktikplats. Det är skolan som står för kostnaden vid resor 
under praktikperiod eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

4d Ansökan om bidrag då allmänna färdmedel saknas
Här fyller du i om det inte finns någon kollektivtrafik till och från skolan.

5 Underskrift
Observera att du i och med underskriften försäkrar att inskickade uppgifter är sanningsenliga och att du för-
binder dig att informera kommunen samt betala tillbaka bidrag om studierna inte påbörjas eller upphör och 
därmed inte längre uppfyller villkoren för resebidrag. 



Information och tillgång till personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

Vi behöver behandla och spara de personuppgifter som du anger i blanketten för att 
kunna bedriva och administrera verksamheten samt för att hantera ditt ärende.  

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter och behandlingen är laglig med hänvisning till uppgift av allmänt 
intresse, rättslig förpliktelse samt myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att 
sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är 
uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras, sparas eller raderas, enligt 
de lagar och regler som gäller för kommunen. Detta framgår av kommunens 
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.  

Dina personuppgifter kan vi komma att dela med tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag.  

Personuppgiftsansvarig är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 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, för att 
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
Ovanstående rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur 
en kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till 
dataskyddsförordningen och dessa regler går före, till exempel hanteringen av 
allmänna handlingar. 

Du når oss enklast genom att kontakta oss på: 
Telefon: 0413-620 00 (växel) 
E-post: barn.och.utbildning@eslov.se
Du når vårt dataskyddsombud på:
E-post: dataskyddsombud@eslov.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Ytterligare information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter finner 
du på kommunens hemsida: www.eslov.se. 
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