
 

 

 

  
                             Ansökan om  

                                  Matersättning    

                                  Busskort            
                                                         Läsåret…………... 

Blanketten avser endast elever folkbokförda i Ödeshög som deltar i studier 
vid Folkhögskola. 
Läs anvisningarna NOGA innan du fyller i blanketten. Var god texta tydligt. (ej blyerts) 

Personuppgifter Elevens efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Telefonnr Personnr 

 

 

 Hemortsadress 

 

Postnummer Ortnamn 

 

Uppgifter för 

utbetalning (om 

annan än eleven) 

Betalningsmottagarens namn Personnummer 

 Utdelningsadress 

 

Postnummer Ortnamn 

Gymnasieexamen  

 JA 

 

 

 NEJ                 

 

Utfärdat datum 

Konto till vilket 

utbetalning önskas 

Kontoförande bank 

 

Kontonummer (inkl.clearingnr):   

  Postgirokonto nr: 

 

Uppgifter om 

utbildning 

Skolans namn 

 

Studieort 

 Län Utbildning (program el dyl) 

 
 

Årskurs Klass 

Intygande av 

folkhögskola  

Rektors underskrift 

 

Skola Ort  

 

 

 

Namnförtydligande Telefon E-post 

Tid för vilken bidrag  

söks 

Hela höstterminen  

 

Del av höstterminen from 

 

tom 

 Hela vårterminen  Del av vårterminen from tom 

 

Myndig elev skall Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att resebidrag för dagliga resor ej söks. 

själv underteckna  

ansökan 

Jag har tagit del av den information som medföljer blanketten. 

 

 Datum: 

 

Sökande är skyldig att till kommunförvaltningen i hemkommunen anmäla ändringar som påverkar bidraget. 

Övriga upplysningar RESTID: 

 

 

 

Ifylles av handläggare:  
BESLUT Beviljas □     Avslås  □         

 

Skäl till avslag:  

 

 

Datum:                                                Handläggarens sign: 
 

  



 

 

 

                                 
Ansökan skickas till: 
                                                                                                                            

Bildnings- och 

kulturförvaltningen        

        599 80 Ödeshögs kommun    

      Tel: 0144-350 00        

 
 

Regler gällande matersättning samt busskort för elever som är 

folkbokförda i Ödeshögs kommun, som studerar vid folkhögskola och saknar 
gymnasieexamen.  
 

 Eleven ska vara folkbokförd i Ödeshögs kommun.  
 

 Eleven studerar på folkhögskola och saknar gymnasieexamen.  

 

 Matersättning beviljas från och med det året eleven fyller 18 år till och med vårterminen det år eleven 

fyller 20 år. Matersättning är 700 kr/månad. Därefter ansöker eleven om ersättning hos CSN.  

 

 Matersättning 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. 

 

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

 

 Du som reser till skolan dagligen kan ansöka om busskort t.o.m vårterminen det år du fyller 20 år. 
Busskort beviljas ej om du har blivit beviljat inackorderingstillägg från CSN.  

  

 Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande 

uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir du eller, om du är omyndig, föräldrar eller förmyndare 
ersättningsskyldig för utbetalade inackorderingsbidrag samt en expeditionsavgift om 300 kr. 

 

 

 
 

 

Information om Personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas 

av kommunförvaltningen för administration. Uppgifterna utgör underlag för utbetalning av bidraget, statistik 

m.m.  
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