Ansökan om resebidrag
- Gymnasieskola
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Kommunledningskontoret,
Gemensam service, fordons- och transportenheten

Ansökan avser

☐ Extra resebidrag för gymnasieelev

Läsåret

☐ Resebidrag för gymnasieelev

Ansökan görs per läsår (och gäller då endast för ett läsår framåt) För varje läsår måste ny ansökan göras.
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Folkbokföringsadress

Telefonnummer (även riktnr)

Mobilnummer

Ansökan om resebidrag - Gymnasieskola

Studier

Postnummer:

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange programmets namn)

Årskurs

Postort:

Personnummer

Beskriv resväg från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan
Till skolan
Från skolan
Jag lämnar hemmet kl.

Den normala skoldagen börjar kl.

Den normala skoldagen slutar kl.

Jag anländer hem kl.

Total res- och väntetid per dag

Reseavstånd (inklusive gångavstånd) mellan hemmet och skolan
Antal km enkel resa

Extra resebidrag
Ange avstånd mellan hemmet och närmaste busshållplats/motsvarande (endast om avståndet överstiger 4 km)
Antal km enkel resa

Övriga upplysningar

Underskrifter
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har också tagit del
av den information som medföljer blanketter och utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande vårdnadshavare

Datum

Underskrift myndig elev

Namnförtydligande myndig elev

Skicka blanketten till:

Kontaktinformation:

Kommunledningskontoret
Gemensam service
Fordons- och transportenheten
291 80 Kristianstad

Telefon: 044-13 64 43
Adress: Gamla Nosabyskolan

Registrera: Nej. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Ja, efter 2 år
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som
lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information
om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kommunstyrelsen ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa
förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till
kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

