Sid 1 (2)

För Utbildning Gävle
Beviljas
Avslås
Datum.............Signatur...............

Ansökan elevresa
Har du frågor?
Se riktlinjer på gavle.se
Telefon: 026-17 80 00
E-post: utbildning@gavle.se
Avser gymnasieelevers resor mellan bostad och skola, med avstånd på minst km. Gäller för elever boende
LGävle kommun t.o.m. vårterminen eleven fyller 20 år.
Annan period
Ange datum fr.o.m. - t.o.m.

Läsår: 20 ___/___
Elev
Förnamn

Efternamn

Gatuadress (folkbokföringsadress)
Postnummer

Personnummer
Postort

E-postadress

Mobilnummer

Skola
Skolans namn

Utbildning/Program/Studieväg

Ort

Årskurs

Ansökan gäller
Busskort
Kontant ersättning (minst km till närmsta hållplats från hemmet)

Kontant ersättning-tågpendling
Annan orsak

Fyll i under den rubrik ansökan gäller

Kontant ersättning minst 6 km till närmsta hållplats
Avstånd från hem till hållplats – inte hem till skola

Avstånd i km från hem till närmsta hållplats: ..........................km

Kontant ersättning tågpendling

Kontant ersättning, i vissa fall kombinerat med busskort, motsvarande lägsta faktiska kostnad vid exempelvis busseller tågpendling, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet per hel kalendermånad (9 månader)

Beräknad kostnad per månad för tågresor: ..........................kronor/månad
Bifoga information om faktiska kostnader för resa

Annan orsak

Skriv ut

Gävle kommun Utbildning Gävle 801 84 Gävle Besöksadress Ruddammsgatan 27
.XQGWMlQVW 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Övriga upplysningar

Underskrift elev (Lntygar även att LQDFNRUGHULQJVVW|G inte sökWs)
Förnamn

Efternamn

Ort/datum

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga (namnteckning)

Vid busskort kan elev underteckna själv, men vid kontant ersättning ska även vårdnadshavare underteckna om elev
inte är myndig. Sökande är skyldig att omgående meddela ändrade förhållanden. Den som tar emot bidrag på felaktiga
grunder blir återbetalningsskyldig.

Underskrift vårdnadshavare (Lntygar även att LQDFNRUGHULQJVVW|G inte sökWs)
Mobilnummer

Förnamn

Efternamn

Ort/datum

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga (namnteckning)

För att elevresa ska kunna gälla från läsårets start ska ansökan ha inkommit senast 31 maj (inför åk 1 senast
31 juli). Vid ansökan under pågående läsår är handlingstiden 1-6 veckor.
Elev på Gävles kommunala gymnasieskolor skickar/lämnar ansökan till
Polhemsskolan
Borgarskolan
Box 6067
Box 793
800 06 Gävle
801 29 Gävle
Tel: 026-17 93 54
Tel: 026-17 92 57

Vasaskolan
Norra Kungsgatan 15
803 20 Gävle
Tel: 026-

Elev på fristående skolor och elev studerande i annan kommun skickar ansökan till
Utbildning Gävle
Box 603
801 26 Gävle Eller lämnas i Kundtjänst på Skolkontoret, Ruddammsgatan 27
Beslut, Utbildning Gävle anteckningar
Beviljas

Motivering till avslag

Datum

Handläggare

Datum

Busskortskvittens elev

Beviljas
Avslås
Busskortnummer

Överklagan
'HWWDEHVOXWNDQHQEDUW|YHUNODJDVJHQRPVNODJOLJKHWVSU|YQLQJ'LQ|YHUNODJDQVNDKDNRPPLWWLOO)|UYDOWQLQJVUlWWHQ
L)DOXQ%R[)DOXQVHQDVWWUHYHFNRUIUnQGHQGDJGnDQVODJHWVNHGGHRPMXVWHULQJDYSURWRNROOHWIUnQGHW
VDPPDQWUlGHYLGYLONHWEHVOXWHWDQPlOGHVWLOOQlPQGHQ
Behandling av personuppgifter
Din ansökan kan komma att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Systemet innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat
och information om din ansökan. Personuppgifterna används för handläggning av din ansökan. Personuppgiftsansvarig är
utbildningsnämnden i Gävle kommun. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som
förekommer om dig i utbildningsnämndens verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av
dig på en gång. Kontaktinformation finner du på gavle.se. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om
integritetsskydd i personuppgiftslagen.

Skriv ut

