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

Beviljad ersättning:

Resekort
Kontantersättning _________ kr/mån

AVSLÅS

Avslag föreslås med följande motivering:

Sign. ____________________________

Datum__________

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 betalas inte ut retroaktivt.
Ansökan skickas till adress enligt nedan:
Hylte kommun  Barn- och ungdomskontoret  Gymnasieansvaret-Resekort  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30

ANVISNINGAR (för elev folkbokförd i Hylte kommun)
På denna blankett ansöks om resekort och/eller kontantersättning. Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer
ansökan att avslås. Beslut om bidrag till elevresor fattas med stöd av lagen om elevresor.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1:a augusti för att kunna garantera ett resekort från skolstart.


Elever som är folkbokförda i Hylte kommun och som ska gå på Hylte gymnasieskola ansöker om resekort via denna blankett.
Elever lämnar ansökan till skolan vid terminsstart. Eleven kvitterar ut sitt resekort på Hylte gymnasieskola under första skoldagen.



Elever som är folkbokförda i Hylte kommun och som ska gå på annan kommunal gymnasieskola ansöker om resekort via denna
blankett. Elever i åk 2 och 3 lämnar ansökan till respektive skola vid terminsstart. Eleven kvitterar ut sitt resekort på respektive
gymnasieskola under första skoldagen.



Elever som är folkbokförda i Hylte kommun och som ska gå på fristående skola (friskola) ansöker om resekort via denna blankett.
Elever i åk 2 och 3 lämnar ansökan till respektive skola vid terminsstart. Eleven kvitterar ut sitt resekort på respektive skola under
första skoldagen.

REGLER FÖR RESEKORT
I Hylte kommun gäller följande regler för beviljande av resekort. Den sökande skall:
-

vara folkbokförd i Hylte kommun,
vara heltidstuderande på en gymnasial utbildning,
ha minst sex (6) km daglig resväg mellan folkbokföringsadress och skola (vid mätning av färdväg utgår man från den kortaste
gång- och cykelvägen),
vara berättigade till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395),
ej ha erhållit inackorderingsbidrag för samma period.

Resekort erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

GILTIGHET


Eleven reser gratis första skoldagen för att hämta sitt Gymnasiekort på av skolan angiven plats.



För att Resekortet Gymnasieskola ska vara giltigt måste eleven texta sitt namn på den vita remsan på baksidan av kortet.



Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens tidtabellagda kollektivtrafik 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, Pågatåg mellan Halmstad och Båstad.
Gymnasiekortet gäller mellan klockan 04.00–22.00 vardagar och lovdagar under terminen. Kortet gäller ej under jul- och
sommarlov.

ÅTERBETALNINGSKRAV
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, då eleven annars i efterhand blir
återbetalningsskyldig enligt gällande månadskortstaxa.

FÖRLORAT RESEKORT
Elev som förlorar sitt gymnasiekort vänder sig till skolan. Hallandstrafiken spärrar det borttappade kortet och ersätter det med ett nytt
Gymnasiekort som skickas till elevens skola för uthämtning. Skolan kan ta ut en administrativ avgift för hanteringen. OBS! De resor
som eleven gör under den tid eleven väntar på ett nytt kort bekostar eleven själv.

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

REGLER FÖR KONTANTERSÄTTNING
Elev som är berättigad till resekort och har mer än sex (6) km till hållplats kan ansöka om kontantersättning. Ansökan görs på denna blankett.
Kontantersättning söks och beviljas för ett läsår i taget. Ansökan kan göras när som helst under året, men betalas inte ut retroaktivt.
Ersättning utgår med 200 kr/månad.

ATT ÖVERKLAGA ETT BESLUT
Om du erhåller avslag på ansökan och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet till Förvaltningserätten. Beslutet kan
överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900). Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i
Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det tillkännagavs
på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Hylte kommun  Barn- och ungdomskontoret  Gymnasieansvaret-Resekort  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30

