Utbildningsnämnden

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR MELLAN BOSTAD OCH GYMNASIESKOLA
FÖR VÄXELVIS BOENDE INOM LUNDS KOMMUN LÄSÅRET 2020/2021
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postort

Adress för växelvis boende inom Lunds
kommun

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Utbildning
Skolans namn

Utbildning eller program

Skolort

Årskurs

Klass

Ansökan avser
Skolkort
Kontantbidrag

Tilläggsbidrag

(kontobevis måste bifogas)

(kontobevis måste bifogas)

Bidragsmottagarens namn:

Underskrift, elev och vårdnadshavare (om elev är omyndig)
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Jag/vi har tagit del av bestämmelserna på anvisningsbladet.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer (10 siffror)

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer (10 siffror)

Ifylles av Utbildningsförvaltningen
Beslutsdatum
Beslutsfattarens namnteckning

Postadress
Besöksadress
Lunds kommun, Utbildningsförvaltningen Stora Södergatan 47, Lund
Box 41, 221 00 Lund

Telefon vx
046-359 50 00

Ärendebeteckning
enligt delegationsplan

E-post
utbildningsforvaltningen@lund.se

Internetadress
www.lund.se

Ansökan skickas till:
Lunds kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund
Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.
För dig som ska börja i årskurs 1.
När du fått ditt antagningsbesked är det dags att söka resebidrag. Skånetrafiken kommer skicka
skolkortet hem till dig en tid efter du beviljats resebidrag. Du som har ansökt om kontantbidrag
får utbetalt en gång per termin, siste januari för VT och siste september för HT.
För dig som ska börja i årskurs 2 och 3. Ansök redan i juni för att få ditt skolkort innan
terminsstart.
Du ska behålla ditt skolkort hela din utbildningstid.
Skolkortet återaktiveras när du är beviljad nytt resebidrag. Detta gäller även om du fått
skolkort i grundskolan.
Om antagning sker senare måste ansökan lämnas snarast möjligt.
Om du under terminen flyttar eller byter skola måste du ansöka om nytt resebidrag. Flyttar du
till en annan kommun, ska du söka resebidrag hos din nya hemkommun.
Om du avbryter dina studier eller du har lämnat vilseledande uppgifter, kan ditt busskort
komma att avaktiveras. Om du har erhållet kontantbidrag, kan du bli återbetalningskyldig.

Vem är berättigad till resebidrag?
För att beviljas resebidrag måste du vara folkbokförd i Lunds kommun samt uppfylla följande
grundvillkor:



Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.



Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.



Din dagliga färdväg mellan din bostad (folkbokföringsadress) och skolan skall vara minst 6 km
cykelväg, enkel resa.



Du som har minst 6 km cykelväg, enkel resa, från din bostad till närmaste hållplats, kan även
ansöka om tilläggsbidrag.



Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.



Om du söker resebidrag för växelvist boende, dvs vårdnadshavare bor på olika adresser, ska båda
vårdnadshavare vara folkbokförda i Lunds kommun. Minst en vårdnadshavare måste ha minst 6 km
cykelväg, enkel resa, mellan bostad och elevens skola.

Anvisningar till respektive avsnitt i ansökningsblanketten
Personuppgifter
Samtliga uppgifter ifylles. Kontrollera att du lämnar rätt adress (folkbokföringsadress)
Utbildning
Använd namnet på skolan och utbildning som anges på antagningsbeskedet.
Ansökan
Ansökan lämnas en gång per läsår.
Skolkort eller kontantbidrag?
Huvudregeln är att resebidrag utgår i form av erforderligt skolkort. Skolkortet skickas hem till dig eller
återaktiverats om du beviljats resebidrag för tidigare läsår. Skolkortet är ett läsårskort. Kortet gäller för
hela läsåret med uppehåll för sommarlovet, lördag och söndag. På fredagar fram till 24:00.
Skolkortet är en värdehandling, det kostar 180 kr för ett ersättningskort.

Kontantbidrag kan erhållas i stället för skolskort. Vid kontant ersättning erhålles kortets värde minus
moms. Tilläggsbidrag kan erhållas i de fall avståndet från bostaden till närmast busshållplats är minst 6
km cykelväg, enkel resa. Vid kontant ersättning måste kontobevis och clearingsnummer bifogas ansökan
samt bidragsmottagare anges. Bidragsmottagare skall vara eleven om eleven är myndig. Om eleven är
omyndig skickas bidraget till den vårdnadshavare som anges. I vissa fall kan annan förmyndare anges.
Kontantbidrag utbetalas en gång per temin.
Underskrift
Myndig elev skall underteckna ansökan. För omyndig elev, skall ansökan även undertecknas
av vårdnadshavare.
Överklagandeanvisning
Beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
Utbildningsnämnden i Lunds kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Lunds kommun
inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Personuppgiftsansvarig
Namn: Utbildningsnämnden
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se
Typer av personuppgifter som behandlas
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig är: namn, adress, personnummer, e-post och telefon.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Utbildningsnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna
administrera din ansökan. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring, radering
och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi bevarar
personuppgifter i enlighet med vår arkiveringsskyldighet.
Personuppgifterna kommer att behandlas och därefter gallras 1 år efter avslutad skolgång i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan.
Mer information
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på
lund.se/gdpr.
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter. För mer
information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se.

Postadress
Lunds kommun,
Utbildningsförvaltningen
Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress
Telefon vx.
Stora Södergatan 47, Lund 046-359 50 00

E-post
utbildningsforvaltningen@lund.se

Internetadress
www.lund.se

