
Ansökan om elevresor vid Wasaskolan 
Avser gymnasieelev 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

Ansökan avser 
Elevens efternamn Elevens förnamn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer och ort

Skola Program och årskurs Telefonnummer. till vårdnadshavare 

Datum Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

Blanketten skickas senast den 1 maj till  
Tingsryds kommun 

Transportansvarig 

Box 88 

362 22 Tingsryd 

Beslut 
Eleven får 

ÅKA MED ORDINARIE SKOLSKJUTS  BUSSKORT  

BIDRAG ENSKILD RESA  BIDRAG ENSKILD ANSLUTNINGSRESA 

……………………………………………………………………………………................................................................... 

………………………… …………………………………………………….

Datum     Underskrift

De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen 
(PUL).
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Information elevresor 

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan enligt lagen om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1110.  
Samtliga av följande villkor måste dock vara uppfyllda: 

• Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6 kilometer
• Eleven ska studera på heltid
• Eleven får inte erhålla inackorderingsbidrag
• Eleven ska vara skriven i Tingsryds kommun
• Eleven får hjälp längst t o m vårterminen som man fyller 20 år

Hjälpen kan erhållas på något av följande sätt: 

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej busskort).
2. Eleven får busskort.
3. Eleven får bidrag till enskild resa mellan bostad och skola (för elev som inte kan åka
med kollektivt färdmedel).
Bidraget utgår med högst 1/30 av gällande basbelopp för varje hel kalendermånad i högst 9
månader per läsår (sep-dec, jan-maj). Utbetalning av enskild resa sker månadsvis i efterskott
senast sista bankdagen i varje månad.
4. Eleven får bidrag till enskild anslutningsresa mellan bostad och hållplats.
Bidraget utgår till elever som har ett avstånd mellan hem och hållplats på minst 4 km.
4-6 km 120 kr/mån
över 6 km 160 kr/mån
Bidrag till enskild anslutningsresa betalas ut 1 gång/termin (sep och feb).

Om Du slutar påbörjad utbildning, flyttar, eller på annat sätt förändrar Din situation, måste Du 
omgående meddela Wasaskolans expedition. Om bidrag erhållits pga. felaktiga uppgifter blir Du 
återbetalningsskyldig. 

Om du har några frågor kan du vända dig till transportansvarig, telefon 0477-444 06. 
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