ANSÖKAN OM RESEERSÄTTNING FÖR GYMNASIEELEVER LÄSÅRET 2019/20
Personuppgifter
Elev, efternamn och förnamn(tilltalsnamn)

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Uppgifter om utbildning
Gymnasieskola samt ort som eleven ska gå i, lå 2019/20

Skolan startar
HT-2019
VT-2020

Utbildning (program)

Årskurs

Ansöker om reseersättning. Ansökan skickas till Knivsta kommun
SL kort Stockholm
UL kort
SJ kort Märsta, kombinerat med SL-kort

□
□
□

Uppgifter om utbetalning för resor till Märsta
Betalningsmottagare, namn (elev eller för omyndig elev: vårdnadshavare)

Personnummer

Adress

Postadress

Kontoförande bank, namn

Clearing- (4 siffror) och kontonummer

Postgironummer

Ansöker om reseersättning för kompletteringsresa. Ansökan skickas till Knivsta kommun
Ange hur långt avståndet är mellan bostaden och närmaste busshållsplats.
Ange avståndet i km:

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Denna ansökan är undertecknad av

□ Myndig elev

□ Vårdnadshavare

Telefon/mobil

Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU)2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s data skyddsförordning. Läs mer om dina rättigheter på Knivsta kommuns hemsida: knivsta.se/dataskydd.

Utbildningskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013
2019-04-25

Information om reseersättning läsåret 2019/20

Gemensamma bestämmelser för reseersättning och inackorderingstillägg
Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola. Resor eller
inackorderingstillägg kan erhållas fram t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, vilket
innebär att du läsåret 2019/20 kan erhålla detta om du är född 2000 eller senare.
Äldre elever ansöker hos CSN
Bestämmelser för reseersättning inom länet.
Reseersättning kräver att du har minst 6 km skolväg. Ersättningen utgår oftast i form av ett kort.
Gymnasieelever som går i Uppsala län
Du behöver inte ansöka om reseersättning utan UL kommer att skicka hem kortet innan skolstart.
Gymnasieelever som går i Stockholms län.
1. SL kort Knivsta-Stockholm
2. SJ kort Knivsta-Märsta
3. UL kort
De elever som behöver SL-kort för vidare resa från avstigningsstationen i Märsta till skolan, kan ansöka
om ett sådant på denna blankett genom att kryssa i det alternativet på föregående sida.
Ansökan skickas till Knivsta kommun. Ansökningen om reseersättning ska vara inne senast 31 maj för de
elever som redan går i gymnasiet och 1 augusti för nyintagen elev. Ny ansökan måste göras för varje
läsår.
Bestämmelser för kompletteringsresa
Om kollektivtrafik inte kan utnyttjas kan kontant bidrag utgå. Förutom busskort kan bidrag för
kompletteringsresa utgå om avståndet till närmaste busshållplats överstiger 6 km. Det extra bidraget
betalas ut i efterskott per termin. Ansökan skickas till Knivsta kommun.

Om du tappar bort ditt kort
Förlorar du ditt kort förlustanmäler du det på UL:s hemsida, www.ul.se/skola-foretag/skola
Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju dagar. Under tiden får du
själv bekosta dina resor.
När det gäller SL-kort blir du betalningsskyldig för hela kortet om du tappar bort det.
Om ditt kort går sönder
Om kortet slutar fungera kan föraren/tågvärden ge dig ett ”trasigt-kort-kvitto” som gäller som biljett i max
sju vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort på samma länk som vid borttappat kort.
Detta gäller ej SL-kort. Ingen ersättning ges för egna reseutlägg innan du fått ditt kort utbytt.
Om du slutar skolan.
Vid studieavbrott kommer läsårsbiljetten att spärras.
Kortet är en värdehandling, som du själv ansvarar för
2019-04-25

