
Barn och utbildning maj 2020

Ansökan om busskort till elevresa för elev i 
gymnasieskola 

Observera! Innan du fyller i ansökan ska du ta del av informationen på 
blankettens baksida. 
Elevens namn Personnummer 

Skola 

Vilken årskurs börjar eleven höstterminen 2021 År 1 År 2 År 3 År 4 

Elevens folkbokföringsadress 
Adress 

Postnummer Ort 

Kontaktuppgift till sökande (vårdnadshavare om eleven är omyndig) 
Mobiltelefon E-postadress

Jag intygar att uppgifterna är riktiga 

 _________________________________________________   ________________________________________________ 
Ort och datum Sökande elev/vårdnadshavares underskrift 

Blanketten lämnas till receptionen på Västermalms skola alternativt till arbetsrum 210 
på Hedbergska skolan.

Om ansökan avser fristående gymnasieskola skickas blanketten till:
Barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall 



Anvisning: blanketten förvaras på Barn- och utbildningskontoret, gallras vid inaktualitet 

Ansökan om busskort till elevresa för elev i fristående 
gymnasieskola 
Ansökan riktar sig till elever som är folkbokförda i Sundsvalls kommun som studerar på 
gymnasienivå och är i behov av busskort för resor till och från skolan. 

För att ha rätt till elevresa med busskort ska följande kriterier vara uppfyllda: 
• Eleven är folkbokförd i Sundsvalls kommun
• Eleven studerar på heltid
• Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
• Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
• Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)

Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

För att ansökan ska hinna handlägga ansökan innan skolstart, ska: 

• ansökan för elev som börjar i årskurs 2 eller 3 vara inkommen senast 15 
maj.

• ansökan för elev som börjar årskurs 1 vara inkommen senast 1 augusti.

Besked: 

Eleven har rätt till elevresa med busskort – busskort skickas till folkbokföringsadressen 

Eleven har inte rätt till elevresa 

Motivering till avslag: 

Eleven är inte folkbokförd i Sundsvalls kommun 

Eleven studerar inte på heltid 

Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är inte mer än 6 km 

Eleven är beviljad inackorderingstillägg 

Eleven har inte rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) 

Eleven uppfyller inte kravet om ålder. Bidraget kan max sökas till och med vårterminen det år 
eleven fyller 20 år. 

Annat: 

Underskrift handläggare Namnförtydligande handläggare 

Datum Expedierat datum 



Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus 
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt 
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa 
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och 
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via 
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för 
mer information se www.sundsvall.se 

http://www.sundsvall.se/
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