
ANSÖKAN OM 
RESEERSÄTTNING 
Läsåret _____________ 

Blanketten avser endast elever folkbokförda i Ödeshögs kommun 
Läs anvisningar noga innan du fyller i blanketten.  

PERSON- 
UPPGIFTER 

Elevens efternamn Förnamn Telefon Personnummer 

Elevens adress Postnr Ort 

UPPGIFTER FÖR 
UTBETALNING 

Betalningsmottagarens namn Personnummer 

Utdelningsadress Postnr. Ortnamn 

KONTO FÖR UT- 
BETALNING 

Kontoförande bank, kontonummer (inkl clearingnr.) Postgirokonto nr: Bankgironr: 

UPPGIFTER OM 
UTBILDNING 

Skolans namn: Studieort 

Utbildning (program el dyl.) Årskurs Klass 

ANSLUTNINGS RESA Avstånd mellan bostad och studieort: 

Avstånd mellan bostad och närmaste hållplats: 

Namn på närmaste hållplats som du reser ifrån och busslinje nr: 

UPPGIFT OM 
DAGLIG RESA 

Färdsätt: 

TID FÖR VILKEN 
RESEERSÄTTNING 
SÖKS 

Hela höstterminen   □ 

  Hela vårterminen    □

Del av ht from tom  

Del av vt from tom  

ÖVRIGA 
UPPLYSNINGAR 

UNDERSKRIFT Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga 
 (För omyndig elev skall ansökan undertecknas av vårdnadshavare) 

Datum : 

____________________________________________________________________ 
Namnunderskrift 

____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

Ifylles av handläggare: 

BESLUT  Beviljas □     Avslås  □

Skäl till avslag:  

 Datum:    Handläggarens sign:



Ansökan skickas till: 
Bildningsförvaltningen       
599 80 Ödeshögs kommun          
Tel: 0144-350 00 

Regler gällande reseersättning för gymnasieelever folkbokförda i Ödeshögs kommun.
Anslutningsresa = resa mellan hem och NÄRMASTE hållplats.  

● Du skall vara folkbokförd i Ödeshögs kommun.

● Färdväg mellan bostad och hållplats skall vara minst 6 km. Färdvägsavståndet för anslutningsresa
beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda för enskild förflyttning eller resa och
som med få undantag är framkomlig hela året.

● Bidrag till enskild anslutningsresa utgår med 1/200 av basbeloppet, se www.odeshog.se för aktuellt
belopp. Ersättningen betalas ut under 9 månader/läsår (första utbetalningen i slutet av september och sista
utbetalningen i slutet av maj).

● En förutsättning är att man inte har beviljats inackorderingstillägg.

● Reseersättning utbetalas via bank- eller postgiro en gång per månad, omkring den 28 i varje månad.
Höstterminen (ht) beräknas till 4 månader och vårterminen (vt) till 5 månader.

● Retroaktivt. Om din ansökan kommer in efter den 15 i månaden, kommer första utbetalningen runt 28 i
nästa månad.

Kontant ersättning för dagliga resor 

● Utbetalas till elev som ej kan åka kollektivt färdmedel med belopp motsvarande ett terminskort.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av barn- och 
utbildningsförvaltningen för administration. Personuppgifterna utgör underlag för utbetalning av bidraget, statistik m m.  
Om information önskas om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter, kan skriftlig 
begäran om detta ske hos bildnings- och kulturförvaltningen..  

http://www.odeshog.se/
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