
Utbildningsnämnden 
Gymnasieantagningen 

Postadress    Besöksadress Internetadress e-post 

Box 138   Stora Södergatan 47, 2 vån www.lund.se antag@lund.se  

221 00 LUND         222 34 

Telefon  

växel 046-35 50 00 

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR MELLAN BOSTAD OCH SKOLA FÖR 
VÄXELVIS BOENDE INOM LUNDS KOMMUN LÄSÅRET 2017/18

Personuppgifter 

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer Postort 

Adress för växelvis boende inom Lunds kommun Postnummer Postort 

Telefonnummer inklusive riktnummer Hemkommun 

Utbildning 

Skolans namn (avser läsåret 2017/2018) Utbildning (program eller dylikt) 

Skolort Årskurs Klass 

Ansökan 

Ansökan avser:      Hela läsåret 2017/2018    höstterminen 2017    vårterminen 2018

   Jag ansöker om gymnasiekort    Jag ansöker om kontantbidrag 

Kontantbidragsmottagarens namn:_________________________________________________________ 

Underskrift av båda vårdnadshavarna/myndig elev 

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. 

Jag/vi har tagit del av bestämmelserna på anvisningsbladet. 

Datum Namnteckning/elev Namnförtydligande Personnummer (10 siffror) 

Datum Namnteckning/vårdnadshavare Namnförtydligande Personnummer (10 siffror) 

Datum Namnteckning/vårdnadshavare Namnförtydligande Personnummer (10 siffror) 

Ifylles av Gymnasieantagningen 

Bidrag beviljat för: 

Gymnasiekort 

Kontantbidrag    höstterminen___________    vårterminen___________ 

Avslag (motivering): ______________________________________________________________________ 

Beslutsdatum Beslutsfattarens namnteckning Ärendebeteckning enligt 

delegationsplan 

Kortnummer 17/18

http://www.lund.se/
mailto:antag@lund.se
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Anvisningar till respektive avsnitt i ansökningsblanketten 

Personuppgifter 

Samtliga uppgifter ifylles. 

Kontrollera att Du lämnar rätt adress (folkbokföringsadress). 

Kontrollera att Du lämnar rätt adress för växelvis boende. 

Utbildning 

Använd de namn på skola och utbildning som anges på antagningsbeskedet. 

Ansökan 

Ansökan lämnas en gång per läsår. Om resebidraget avser hela läsåret markeras detta i rutan 

för hela läsåret. 

Gymnasiekort eller kontantbidrag 

Huvudregeln är att resebidrag utgår i form av erforderligt gymnasiekort. Du kommer endast 

att få ett förhandsbesked om resebidraget  avslås.  

Gymnasiekortet delas ut under vecka 32.  

Gymnasiekortet är en värdehandling och kräver foto! 

Gymnasiekortet är numera ett läsårskort. Kortet gäller för hela läsåret med uppehåll 

för jullovet. Giltighetstid höstterminen är 2017-08-10 – 2017-12-22
och vårterminen 2018-01-08 – 2018-06-15.

Kontantbidrag kan erhållas i stället för gymnasiekort. Vid kontant ersättning erhålles 

kortets värde minus moms. Bidraget utbetalas för höstterminen 2017-09-30 och för

vårterminen 2018-01-31. Vid kontant ersättning måste bidragsmottagare anges.

Bidragsmottagare skall vara eleven om eleven är myndig. Om eleven är omyndig skickas 

bidraget till den av vårdnadshavarna som anges. I vissa fall kan annan förmyndare anges. 

Underskrift 

Myndig elev skall själv underteckna ansökan. För omyndig elev skall ansökan även 

undertecknas av båda vårdnadshavarna. 

Det är viktigt att ansökan lämnas i rätt tid, så att terminskort kan lämnas ut så snabbt 

som möjligt. 
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Information 

Vem är berättigad till resebidrag? 

För att få resebidrag måste Du 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) eller adress som anges

i växelvis boende (inom Lunds kommun) och skolan skall vara minst 6 km.

 Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

 Du som har mer än 6 km från Din bostad, eller adress på växelvis boende till närmsta

hållplats tag kontakt med Gymnasieantagningen, telefon 046-35 70 34 för

tilläggsbidrag.

Ansökan 

 Du måste skicka eller lämna in ansökan om resebidrag till Utbildningskansliet,

Gymnasieantagningen, adress se nedan.

 Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

 Ansökan lämnas senast den 15 augusti2017. Om antagning sker senare 

måste ansökan lämnas snarast möjligt.

Avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttning 

Om Du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, är Du skyldig att lämna tillbaka det 

terminskort Du erhållit eller den kontantersättning Du fått för återstående tid. 

Om Du fått terminskort/pengar på grund av att Du i ansökan lämnat medvetet vilseledande 

uppgifter skall erhållet bidrag återlämnas. 

Upplysningar 

Förfrågningar kan göras hos Gymnasieantagningen, telefon 046-35 70 34.

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. 
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