
 
 

 
 

Ansökan om busskort - dagliga resor läsåret 2021/2022. 
Gymnasial utbildning (avstånd bostad - skola minst 6 km) 

 
Personuppgifter (texta tydligt) 

 
Personnummer.........................................................  Hemkommun  ............................................................ 

 
Efternamn .................................................................... Förnamn ..................................................................... 

 
Adress ............................................................. Postnummer ......................... Postadress ............................... 

 
Förälders adress  ......................................................... Postnr/postadress ..................................................... 

 
Uppgifter om utbildning 

 
Skolans namn  ............................................................. Ort ............................................................................... 

 
Program .......................................... Årskurs ............ Utbildningsperiod/läsår ................../ ....................... 

 
 Vanlig höst- och vårtermin  Annan period fr o m   ...........................t o m ................................. 

 
Ansökan avser (sätt kryss) 
 Utökat busskort. 
 Bidrag anslutningsresor, minst 4 km till närmsta hållplats. Antal km.................................................... 
 Bidrag anslutningsresor, minst 6 km till närmsta hållplats. Antal km ................................................ 
 Kontant resebidrag (endast då kollektivtrafik ej finns). Antal km ....................................................... 

 
Clearingnummer och konto: ............................................................................................................................ 
(vid utbetalning av resebidrag och anslutningsresor) 

 
Underskrift av myndig elev eller förälder 

 

Datum ................................. Namnunderskrift ..................................................................................... 
 

Mobilnr ........................................... E-postadress .......................................................................... 
 
 

Beslut (ifylles av handläggaren)  

 Ansökan beviljas  avslås 
 

 Färdbevis     Kontant resebidrag   Anslutn.resa minst 4 km  Anslutn.resa minst 6 km 
 

...................månader á........................ kr Summa kronor ............................. 
Utbetalas för ht 4 månader v 41 och för vt 5 månader v 6 

 

 
Namnteckning handläggare: ........................................................................................................................... 



 
 

 
 
 
 

Regler för gymnasieelevers resor 

Kommunen ansvarar för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan där 
färdvägen är minst 6 km. Detta gäller alla gymnasieelever, till och med första kalenderhalvåret 
det år eleven fyller 20 år. Kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts för 
gymnasieelever utan har endast ansvar för deras resekostnader. 

 
Gymnasieelever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan erhåller kostnadsfritt ett busskort. 
Kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18.00 alt 22.00 skolans läsdagar. Busskortet är 
personligt och ska, för att vara giltigt vara försett med elevens namn och födelsedatum. 

 
Ersättning för anslutningsresor från bostad - närmsta hållplats utgår med 240 kronor per månad när 
avståndet är minst 4 km och 360 kr när avståndet är minst 6 km. 

 
För gymnasieelever som har minst 6 km mellan bostad och skola, och som helt 
saknar allmänna kommunikationer utgår en ersättning på 700 kronor per månad. 

 
Ansökan skickas till 

 
Ovanåkers kommun 
Voxnadalens gymnasium 
828 80 Edsbyn 

 
 

Information till elev om personuppgifter som vi registrerar  

Ovanåkers kommun och därmed Voxnadalens gymnasium behöver behandla dina personuppgifter i syfte 
att dela ut busskort/reseersättning. 
De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress och kontonummer. 

 
Dina personuppgifter sparas i skolan i ett år som underlag till busskortet och personuppgifter och 
kontonummer som underlag för utbetalning av reseersättning sparas i kommunen i sju år enligt 
Bokföringslagen. 

 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att 
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta 
Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vxl). Om du tycker att vi 
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e- 
post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på 
ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 
 
 
 
 
 

VOXGYM, Ovanåkers kommun ¤ 828 80 Edsbyn ¤ 0271-570 00 ¤ www.voxgym.se 
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