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BoU/Barn och utbildning/20210720 

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är person-
uppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr 

Elevuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon/mobilnummer, elev Telefon/mobilnummer, vårdnadshavare E-postadress

@ 

Skola, namn Skolort 

Utbildning (gren, program) Årskurs Klass 

Omfattar studieprogrammet all obligatorisk undervisning på programmet Omfattning av studierna 

Ja Nej Heltid Deltid %

Resebidrag söks för 

Hela läsåret Hösttermin Vårtermin Del av termin, specificera
Från och med - till och med, datum 

Resekostnad per månad 
Kronor Färdsätt 

Uppgift för utbetalning (vårdnadshavare eller elev över 18 år) 
Betalningsmottagare Vårdnadshavarens personnummer 

Adress (om ej samma som elev) Telefonnummer 

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats är fullständiga och sanningsenliga 
Ort och datum 

Elev, namnteckning Namnförtydligande 

Vårdnadshavare, namnteckning Namnförtydligande 

Resebidrag utgår nio månader per läsår (september - maj). 

Skolan på studieorten 
Härmed försäkras att eleven studerar på angiven utbildning 
Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Befattning 

Skolans stämpel 

Postadress 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 

http://www.nykvarn.se/gdpr
mailto:kommun@nykvarn.se
https://www.nykvarn.se
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Information om resebidrag 

Vem är berättigad att få resebidrag? 

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få resebidrag till och med vårterminen det år du 
fyller 20 år. Stödet avser resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen) i nio månader per läsår. 

Vilka regler/kriterier gäller för att du skall beviljas resebidrag? 

• Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst 6 km.

• Studierna ska vara på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för
programmet/kursen.

• Bidraget beviljas för resor med allmänna kommunikationsmedel, max 1/30 av basbeloppet, för mer information se
www.nykvarn.se

Övrig information 

Om du inte är myndig skall ansökan även undertecknas av vårdnadshavare. Är du myndig undertecknar du själv 
din ansökan. 

Utbetalningen av resebidraget görs i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till 
vårdnadshavaren. Fr o m 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven.  

Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Swedbank eller överförs till konto i annan bank som meddelats 
Swedbank. Bidraget betalas ut månadsvis. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om resebidrag mottagits för tid efter det att studierna avbrutits eller 
om du flyttar och folkbokförs i annan kommun. Anmäl alltid avhopp, flyttning eller byte till annan skola. 

Ansökan skickas till: 

Nykvarns kommun 
utbildningskontoret 
155 80  Nykvarn 

Postadress 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 
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