Ansökan om kontant resebidrag
för gymnasieelevers dagliga resor
i Örebro län
Kommunförvaltningen

Ansökan för:

Hösttermin

Vårtermin

År:

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon
Skola

Utbildningsort

Utbildningsprogram

Klass
Närmaste vägen, enkel resa, mellan

Ersättning för enskild resa/anslutningsresa till skolan
Jag kan inte åka kollektivt eftersom kollektivtrafik saknas mellan hemmet
och skolan i anslutning till skolans ramstarttid och ramsluttid.
Jag har mer än 6 km till närmaste buss- eller tåghållplats och vill
ha ersättning för min anslutningsresa. ...............................................

hemmet och skolan är .......................... km
Närmaste vägen, enkel resa, mellan
hemmet och hållplats är ....................... km

Avser perioden. .................................................................................

Ersättning för resa till praktik (se bilaga)
Jag kan inte åka kollektivt till praktikplatsen därför att:
Buss och/eller tågtiderna passar inte praktiktiderna.
Närmaste vägen, enkel, mellan hemmet och praktikplatsen är ....................................... km
Övrig anledning:

.......................................................................................................................................................
Jag kan åka kollektivt men min praktik/lektion, infaller efter kl 19.00 månd – fred eller under lördag/söndag
Önskar enstaka biljett eller fritidskort.

Ansökan avser perioden: .................................... - .....................................
Praktikplats: ..........................................................................
Gatuadress: ..........................................................................Ort: ......................................................................
Redovisning av praktiktider
Börjar kl ...................................... Slutar kl ...................................
Antal dagar med denna arbetstid

måndag - fredag ...................... lördag – söndag .........................

Kommentar ..........................................................................................................................................................
Ovanstående uppgifter om arbetstider, praktikplats och period intygas av handledare eller motsvarande
............................................................
Underskrift

......................................................................
Telefonnummer

............................................................
Namnförtydligande
Betalningsmottagare
Namn: ..................................................................................................................................................................
Bank ............................................................ Clearing – kontonummer ..............................................................
Ytterligare upplysningar: ............................................................................................................
Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

..............................................................................
Ort och datum
......................................................................................
Namnunderskrift

..............................................
Telefonnummer

..............................................................................

......................................................................................

Namnförtydligande

Vårdnadshavares adress om annan än elevens

Uppgifter om eleven och utbildningen intygas av skolexpedition eller motsvarande.
Namn:..........................................................................................................

Telefon ......................................................

Ansökan sänds till: Nora kommun, Tingshuset, 713 80 Nora

Bilaga till
Ansökan om kontant resebidrag
för gymnasieelevers dagliga resor
i Örebro län
Kommunförvaltningen

Regler för resebidrag
Utgångspunkter:
Ansökan ska lämnas för varje termin.
•

Ersättning lämnas med en enhetlig ersättning per kilometer.

•

Ersättningen ska i huvudsak täcka bensinkostnaden för en
medelstor bil. Bensinkostnaden för bil bygger på 12 kronor per
mil.

•

För moped och motorcykel utgår halva beloppet, 6 kronor per
mil.

•

Ersättning utgår under 9 månader baserat på 20 dagar per
månad.

•

Ersättningen utgår för resa fram till aktuell plats på morgonen
och åter hem på eftermiddagen.

•

Ersättningen utgår endast om företagen enkel resa är minst 6
km till hållplats i de fall där allmänna färdmedel kan utnyttjas.
Det är ej möjligt att söka bidrag retroaktivt för tidigare läsår.

Den som söker kontant resestöd måste således uppge avståndet
för aktuell resa. Om resbehovet gäller del av månad utgår
ersättning med 1/20 för varje skoldag.

Ansökan sänds till:
Nora kommun
Tingshuset
713 80 Nora.

Ev. förfrågningar besvaras av:
Skolskjutssamordnaren
Telefon 0587-810 00

Postadress

E-postadress

Nora kommun
713 80 Nora
Besöksadress
Prästgatan 15

nora.kommun@nora.se
Internet

www.nora.se

Telefon

0587-810 00

Bankgiro

Organisationsnr

203-2258

212000-2007

