
VIMMERBY KOMMUN ANSÖKAN OM DAGLIGA RESOR 

Kommunstyrelseförvaltningen GYMNASIEELEVER 

Gatukontoret 

Personuppgifter 
Namn Personnr 

Adress Postnummer Ort 

Tel hem Tel mobil E-postadress 

Utbildning 
Skolans namn Program 

Läsår Klass 

Uppgifter om resvägen 

Avstånd mellan bostad och skola 
  km 

Avstånd mellan bostad och närmaste busshållplats 
  km 

Ansökan avser 
Se regler på baksidan av denna blankett 

 Terminskort för Hösttermin/Vårtermin 

 Resa med skolskjuts 

 Kontant reseersättning för anslutningsresa 

Inackorderingsbidrag 

Har Du sökt eller kommer att söka inackorderingsbidrag

 Ja 

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag tagit del av reglerna som 
finns angivna på denna blankett. Jag samtycker till att personnumret används vid behandling av
ansökan 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Denna ansökan är undertecknad av 

 Myndig elev  Förälder  Särskilt förordnad förmyndare 

Nej



VIMMERBY KOMMUN ANSÖKAN OM DAGLIGA RESOR 

Kommunstyrelseförvaltningen GYMNASIEELEVER 

Gatukontoret 

Regler för dagliga resor och reseersättning för gymnasieelever. 

Elever folkbokförda i Vimmerby Kommun 

 Vem har rätt till ersättning för dagliga resor till gymnasiet? 
För att beviljas ersättning för dagliga resor ska avståndet mellan bostaden och skolan vara minst 
6 km.  
Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 

Elever som har inackorderingsbidrag har i normalfallet inte rätt till ersättning för dagliga resor. 

Hur sker ersättningen? 
I de flesta fall sker ersättningen i form av ett busskort som gäller i ordinarie kollektivtrafik, eller att 
plats ordnas i kommunens skolskjutsar. Det är kommunen som avgör på vilket sätt resorna skall ske. 
I de fall linjetrafik och skolskjuts saknas kan i vissa fall kontant reseersättning utgå.  Ersättningens 
storlek är fastställd av Teknik- och Servicenämnden (2007:62) 

Ändrade omständigheter 
Studieavbrott, byte av utbildning eller flytt som påverkar rätten till dagliga resor skall omgående 
meddelas till gatukontoret.  

Elever folkbokförda i annan kommun än Vimmerby 

Det är hemkommunen som bestämmer vilka regler som gäller.  Kontakta din hemkommun för 
information. 

Ansökan om dagliga resor lämnas till Vimmerby Gymnasium, eller skickas till: 

Vimmerby kommun  
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Stadshuset  
598 81  Vimmerby 

e-postadress: skolskjuts@vimmerby.se

Information om behandling av personuppgifter 
De uppgifter ni har lämnat ovan behandlar vi för att administrera er ansökan om dagliga resor. 
Mer information finns på www.vimmerby.se/dataskydd 

Kommunens anteckningar 
 Bifall kortnummer HT……………. Kontant…………….. 

 Avslag Kortnummer VT…………….. Sign………………….. 




