ANSÖKAN OM RESEKORT FÖR DAGLIGA RESOR
Gymnasial utbildning. Beviljas ej samtidigt som inackorderingsbidrag och bara t.o.m. VT det år eleven fyller 20 år.
PERSONUPPGIFTER
Elevens efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Hemkommun

UPPGIFTER OM UTBILDNING
Skolans namn

Skolort

Utbildning

Läsår

Utdelningsperiod:

 Vanlig höst- & vårtermin

Annan period fr o m _________t o m _________

UPPGIFTER OM DAGLIG RESA
Färdsätt:

Kontantersättning:
Mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats

Buss och/eller Tåg

I så fall hur många km? _________

UNDERSKRIFT AV MYNDIG ELEV ELLER FÖRÄLDER
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag tagit del av anvisningarna på baksidan av blanketten.

________________

________________________________________

Datum

Namnunderskrift

ANSÖKAN
BEVILJAS

AVSLÅS
Avslag föreslås med följande motivering:

Sign. ________

Beviljad ersättning:
_________________________________
Resekort
_________________________________

Datum__________

Kontantersättning _________ kr/mån

UTDELAT RESEKORT
Ifylles av gymnasieskolan
HT:

nr _______________________

ELEVENS KVITTENS

VT:

nr _______________________

HT ___________________________ VT ___________________________

OBS! Att kontantersättning måste sökas varje läsår!
Ansökan kan göras när som helst under året, men det betalas inte ut retroaktivt.
Ansökan skickas till adress enligt nedan:
HYLTE KOMMUN  Gymnasieansvaret  Unnegatan 1  310 83 UNNARYD  Tel 0345-184 30  Fax 0371-602 40

ANVISNINGAR
På denna blankett ansöks om resekort och/eller kontantersättning.
ÅTERKRAV
Vid beviljat inackorderingsbidrag, ej påbörjade studier, avbrutna studier, flyttning eller annan orsak till
att villkoren för resekortet ändras, måste detta omedelbart anmälas. Det faller på målsmans/elevens ansvar,
att resekortet återlämnas, då eleven annars i efterhand blir återbetalningsskyldig enligt gällande
månadskortstaxa.
GILTIGHET


Eleven reser gratis till skolan under första skoldagen för att där kvittera ut sitt Resekortet
Gymnasieskola.



Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar och tåg inom
länet, samt på Västtrafiks linjer 732 och 777 till Kungsbacka station. Gymnasiekortet är giltigt på
Västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan
Kungsbackas och Båstads stationer. Gymnasiekortet gäller mellan klockan 04.00–22.00 vardagar
och lovdagar under terminen. Kortet gäller ej på jul- och sommarlov. För färdbevis mellan
Kungsbacka och Göteborg hänvisar vi till Västtrafik, tel: 031-62 93 60. För att Resekortet
Gymnasieskola ska vara giltigt måste eleven texta sitt namn på den vita remsan på baksidan av
kortet.



Förlorat resekort: Elev som förlorar sitt gymnasiekort vänder sig till skolan. Vid spärrning av
kortet fylls alla uppgifter i den bifogade spärrfilen som mailas över till Hallandstrafiken.
Hallandstrafiken spärrar det borttappade kortet och ersätter med ett nytt Resekortet
Gymnasieskola som skickas till elevens skola för uthämtning. Detta kan ta upp till 5 arbetsdagar.
De resor som eleven gör under den tiden bekostar eleven själv.



Glömt färdbevis: Elev som glömt sitt färdbevis hemma får själv bekosta sin resa till och från
skolan.



Elev slutar under läsåret: Slutar eleven under terminen eller får inackorderingsbidrag tar
skolan in elevens gymnasiekort, lyckas inte det begär skolan att Hallandstrafiken spärrar kortet.
Dessa kort skall redovisas vid slutet av läsåret.

ÅKA PÅ FRITIDEN
Kortet har länsgiltighet och gäller på bussarna, Krösatågen och Västtågen under skoldagar och studiedagar
mellan klockan 16.00–04.00 och dygnet runt alla lovdagar, lördagar och söndagar under terminerna.
Kostnaden är 560 kr/termin.

HYLTE KOMMUN  Gymnasieansvaret  Unnegatan 1  310 83 UNNARYD  Tel 0345-184 30  Fax 0371-602 40

